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RESUM 

El present projecte consisteix en el desenvolupament d'un projecte executiu d'instal·lacions per a un  

edifici destinat a escola al municipi de Canyelles, amb l'objectiu de dotar completament l’edifici 

d’instal·lacions i fer aquestes el més sostenible possible.  

És important tenir en compte que l’edifici és de pública concurrència i conèixer les diferències que hi ha 

entre les instal·lacions entre aquest edifici i les que poden existir en una edifici d’habitatges.  

Les instal·lacions requerides en el nostre projecte són les següents:  

- Fontaneria.  

- Sanejament. 

- Electricitat. 

- Calefacció i renovació d’aire. 

- Plaques solars. 

- Gas. 

- Protecció contra incendis. 

- Audiovisuals, control i dades. 

- Transport. 

- Protecció i seguretat.  

 

Per realitzar tot el projecte, hem tingut en compte la normativa vigent, tant el CTE, el RBT o el RITE, 

com ordenances metropolitanes i municipals, atenent que tot el desenvolupament, compleixi 

rigorosament amb el que disposa elles.  

 

Totes les instal·lacions estan desenvolupades, en memòria constructiva, memòria de càlcul, memòria i 

gràfica. 

 

També es desenvolupen el plec de condicions, el pressupost, les conclusions i la bibliografia. 

 

 

SUMMARY 

This project involves the development of a project executive of installations for a school building for the 

village of Canyelles, with the aim to fully equip the building of installationsand make these more 

sustainable possible.  

It is important to note that the building is for public and know the differences between the installations of 

this building and the installations which exist in a residential building.  

The required installations in our project are: 

- Plumbing.  

- Sanitation.  

- Electricity.  

- Heating and air recycling.  

- Solar panels.  

- Gas.  

- Fire protection.  

- Audiovisual, Data and Control.  

- Transportation.  

- Protection and security.  

 

To realize the project, we took into account current legislation, both the CTE, the RBT or RITE, as 

metropolitan and municipal ordinances, attending all development, strictly comply with these provisions.  

 

All installations are developed in constructive memory, memory calculation, memory and graphics.  

 

We also develop the specification, budget, conclusions and bibliography 
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1.- INTRODUCTION 

The preparation of this Final project has been executed by the student Cristian Venzal Moreno Building 

Engineering student at the Higher Technical School of Building Construction of Barcelona.  

The director responsible for carrying out monitoring and supervision of the project is Alejandro Falcones 

de Sierra, school teacher, in the Department of Architectural Technology II.  

This project aims to apply the skills acquired during studies of Building Engineering. That is, analyze, 

evaluate, detail design and calculation of building facilities and propose solutions to problems.  

The purpose of the final project is the design and development of a master plan for a school building 

installations, located in the village of Canyelles.  

I decided to develop the facilities of a school building with the intention to apply all the knowledge 

acquired throughout the race, aiming priority to develop the installations, so we can assume, tanning 

and exercise these skills in execution, while the approach to software as CYPELEC (electrical 

calculation program) and CALCULAIR, of Saunier Duval and the Technical Building Code.  

 

1.2.- DESCRIPTION OF THE BUILDING  

This project is developed in a school building in Zona Esportiva street of Canyelles.  

It is a schoolbuilding ground floor and one upper floor, with a height approximately from the level of 

access to the crowning of 6,60 metres.  

The building is on a completely flat plot, without any gap. It has a rectangular shape, no buildings 

attached by any of its four sides, accessibility within the complex is by Zona Esportiva street for 

students and for the acces by teachers on the opposite side to that of students..  

It has a total floor area of 2680,58 m2. It consists of 2 levels:  

- Ground Floor. Where are offices, the library, the dining room, the kitchen, infant classrooms, 

changing room, the staffroom..  

- First Floor. Where are de primary classroom, offices, the computer classroom, the music 

classroom, two classrooms of crafts. 

The building is usually a clear height of ,.00 m plants with a structure consisting of columns and slabs of 

30 cm thick reinforced concrete and some areas with suspended ceilings with an average gap of 35 cm. 

 

BOX AREA UTIL AREA (m
2
) BUILT AREA (m

2
) 

GROUND FLOOR 1239,52 1351,34 

FIRST FLOOR 1190,99 1329,24 

TOTAL 2430,51 2680,58 

 

The installations which are part of the study are:  

- Plumbing.  

- Sanitation.  

- Electricity.  

- Heating and air recycling.  

- Solar panels.  

- Gas.  

- Fire protection.  

- Audiovisual, Data and Control.  

- Transportation.  

- Protection and security.  

 

1.3.- PROJECT DESCRIPTION  

The stated goal when doing this project is to perform the screening of all building facilities, always trying 

to follow a line that helps the environment by reducing energy consumption by panels solars.  

The project is divided into 10 points, belonging to the developed the installations. Each one will contain 

a definition of its purpose, components, design, dimensioning and rules to regulate it.  

One of the main points of this project is the intention of reducing the power consumption. In today's 

society the power consumption is increasing, so that in recent years, people are becoming aware of the 

importance of a reduction in electricity consumption for the environment. It is in the daily lives of people 

where you can work more and therefore the measures in the construction of buildings of great 

importance.  
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In this building, a school building, of high concurrency and high use is projected to achieve a high 

reduction of electricity by installing low energy lighton, an elevator low power plant and the use of solar 

panels for school hot water. 

Apart from these important points of the project, will provide the building plumbing, sanitation, electricity, 

heating and air recycling with study forced ventilation in all bathrooms, solars panels, gas, fire 

protection, audiovisual, Data and Control and protection and security.  

It is important to explain that the layout of the facilities are taken into account all, ie, are integral with 

each other. For this a priority for your layout is created because some facilities do not allow much play 

when it comes to plot your tour of the building and instead other if allowed.  

This does not mean that there are more important than others, for the purpose of building and facilities 

to perform its functions. All facilities are important and contribute their bit to your overall performance as 

a whole
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2. - PLUMBING 

2.1.- OBJECTIVE OF THE PROJECT 

The project goal is to define the technical characteristics of the receiving installation for plumbing, 

making the provision of clean water in a school building where two lines will be located. 

 

2.2.- PROPERTY LOCATION AND INSTALLATION 

The installation described in this Project is located in the village of Canyelles, in Garraf, Barcelona. The 

ownership of the installation at the date of writing the project is for the Final Project: Development of 

final design of the installations of a building for school. 

 

2.3.- AUTHOR PROJECT 

The author of the Project of Installations is Cristian Venzal Moreno. 

 

2.4.- AUTHORIZED INSTALLER  

The installation is made by a designed Installation Company. 

 

2.5.- COMPANY SUPPLYING  

The water supply will be made by the company SOREA. 

 

2.6.- RULES 

For the realization of the project has taken into consideration the following directives, regulations and 

ordinances in effect on the date of the same:  

- Technical Building Code. (CTE-DB-HS4)  

- RITE THERMAL REGULATION OF FACILITIES IN BUILDINGS 2007  

- UNE, mandatory, for sizing of pipes and other elements of the water system. 

- Ordinances and Safety at work.  

- Regulation of water supplies dictated by the Autonomous Community of Catalonia.  

- Rules and guidelines of the particular Supply Company, paragraph 5 of this report.  

- In general, all these rules, decisions and rulings of general application relating to the 

commissioning of medical equipment and appropriate, heating elements and hot water. 

 

2.7.- DESCRIPTION OF THE INSTALLATION 

Installation details are as follows: 

Water flow: 10 m3/h.  

Water pressure: 4.4 kg/cm2.  

From the public network will leave with a rush to be performing by de purveyance company. In the rush 

will be a key decision, a registration key and the key of the building where the feeding tube that 

connects to the inside of the building installation begins.  

Joining the rush with the feeding tube is done with a tap on the exterior of the building and in a 

waterproof chest with regulatory measures.  

From the key to the building, we start with the feed line with:  

- 1 Single Counter.  

- 1 Purveyance.  

- 1 Ground floor.  

- 1 First Floor.  

The counter is located in a locker located on the edge of the fence entrance to the school. It shall be 

provided with a drain.  

At the counter, and before entering to the installation, will be a key for cutting subscriber easy access to 

it.  

The school is dedicated to teach kindergarten and primary classrooms in several workspaces and 

providing for their students. It takes place in ground floor and first floor. 
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Downstairs is where will be conduct classes for children, classrooms related to psychomotor, is where 

the library, dining room, kitchen, locker rooms and are administrative and faculty offices are located. On 

the first floor are conducted elementary classrooms, classrooms for music, computers, art and tutoring 

offices.  

The distribution of water in the various points of use from the single counter will be made with copper 

pipes. There will be an upward upright cold water because there is no need to place hot water amount. 

This water supply will feed to the first floor.  

The interior distribution is carried out through the roof and will branch pipe downward vertical path to 

each of the appliances. Different pipes embedded in the walls will go with the corresponding corrugated 

PVC protection to avoid condensation. Races that allow neatly flush the pipes with a gap between them 

which facilitates the execution will take place.  

The network shall provide in its geometry appropriate partition keys cut, areas, etc. these keys will be 

installed in accessible for manipulation by the maintenance staff places. There will be a stop valve in 

each of the zoning besides other building generally. The first floor will also have separate keys for each 

cutting area. In the long runs corresponding sleeves be provided to allow for expansion of the pipe to 

temperature changes. 

The types of pipe to be used are detailed below for each area of the facility:  

- Running: POLYETHYLENE Pipe PE-40.  

- Tube: Copper Pipe.  

- Strut: Copper Pipe.  

- Contents: Copper Pipe. 

2.7.1.- RUSH 

It is the pipe that connects the general installation inside the building with the pipe distribution network 

by a collar. 

- Terms of flow and pressure of the utility:  

- Regular and adequate flow of 10 m3/h.  

- Sufficient pressure of 4.4 kg/cm2.  

That means we will not need a pressure group to raise the water to the worst point. 

 

2.7.2.- KEY PREY 

It is located on the pipe distribution network and opens the way for the rusht. This installation is 

convenient because it allows the network and maneuvers in a rush shots without the pipe no longer in 

service.  

This valve will be maneuver by only the supplier or authorized person without subscribers, owners or 

third parties may manipulate. 

 

2.7.3.- REGISTRATION KEY 

It will be located on the onslaught on public roads. As above, the only maneuver the supplier or 

authorized person, without the subscribers, owners or third parties may manipulate. 

 

2.7.4.- SINGLE COUNTER 

It is installed above the feed tube.  

This counter will be owned by the utility and shall be easily accessible for it.  

It shall be installed in a wiring closet 0,6 x 0,6 x 0,50 meters, located in limit entry to the premises of the 

school. In a convenient place, being provided with direct drainage to the sewer, the door may be several 

sheets and the lock should be "Company". (See drawings for details).  

The counter must have original prey enough to service the entire building. It is not allowed to take the 

counter punch any derivation thereof.  

The pcontracted making the key must be installed before the counter, with a cap and seal designed to 

prevent the passage of water; the second key, back to the counter, will act as a check valve; both keys 
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correspond to the caliber of the contracted accountant. Installing linking the second key and the 

individual branch, must be flexible and approved for this use, so as to permit subsequent handling to 

install the meter.  

The single counter installation require prior authorization from the Provincial Delegation of the Ministry 

of Industry, should not generate more than 10m.ca water loss and has to have a minimum strength of 

15 kg/cm2.  

The gadget is a system and model approved by the state. The type of counter installed will be of 

velocity. The only counter measures water consumption in the building. 

 

2.7.5.-PASS KEY 

The general key of the building is just before the entrance to the building. If it is necessary, under the 

responsibility of the owner, may be closed without water to make indoor installation of the entire 

building. It will be housed in a valve located just before the entrance to the building and covered with a 

lid and a register natural drainage. It will also go breaded with portland cement and waterproofed. This 

pit will be built by the owner. 

 

2.7.6.- FEEDING TUBE 

It is the pipe that connects the counter to the general installation interior of the building. This will be 

buried and will conduct a registry that allows inspection and possible leaks. 

 

2.7.7.- GENERAL INTERIOR INSTALLATION OF THE BUILDING 

It will be performed by an authorized by the Provincial Delegation of the Ministry of Industry installer.  

 

2.7.8.- RETENTION VALVE 

It will be located on the supply pipe after the counter. This flapper valve will be kind and aims to protect 

the distribution system against the return of suspected waters. It is also positioned protection against 

return to the counter output. 

 

2.7.9.- UPRIGHT 

It is the copper pipper that connects the ground floor with the first floor and ground cover. This tube 

should be able to take the shape needed to bind with the upright tube. The upright will rise up the 

ladder. This tube is made of copper Cu 26-28. To facilitate access for maintenance to the amount, it will 

be seen 

- On the ground floor is provided at a height of 2.78 m with copper pipe.  

- On the first floor is provided at a height of 2.78 m with rigid copper pipe.  

- For indoor plants the air handling unit and the circuit of the solar panels is provided.  

The diameter of the different sections are specified in the calculation and outline drawings.  

 

2.7.10.- PARTICULAR DIRECT 

Part of the upright which makes its entrance near the ceiling, in any case, to a higher level than any of 

the equipment level, remaining at this level horizontally. Of This branch or any of its branches torn down 

pipes vertical path to the gadgets. The particular branch all the way will conveniently embedded in the 

regattas held and protected with corrugated PVC. 

 

2.7.11.- DERIVATION DEVICE 

The particular local bypass horizontally and it will bypass the device that connects vertically feed. 

 

2.7.12.- PASSIVE PROTECTION OF NETWORK BURIED 

The sections of pipe shall be buried deep enough to avoid any danger and hosted ditch where they will 

have a stable, solid and totally free from stones or other material that could damage the pipe line. Also, 

the backfilling materials perform that do not harm or attack the pipeline. 
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2.7.13.- UNIONS, SEALS AND ACCESSORIES 

The joints of the pipes together and between them and other accessories shall be in accordance with 

the materials in contact and so the implementation of the operations are carried out so that there is 

cause to leakage at joints .  

Where it is not possible welding with warranty, use threaded joints, always being the tapered thread and 

sealed with teflon seals will duly approved by the Ministry of Industry, ensuring, thus, the total sealing of 

the installation.  

The pipe along its course is subject to a ceiling or wall brackets, so the alignment and stability will 

ensure the same strain may allow this due to water hammer and temperature changes, by which these 

fasteners have a convenience which allows for expansion and contraction of the pipe.  

These clamps should be the same material as the pipe, to avoid a galvanic cell or plastic. In this way we 

will prevent corrosion from occurring.  

In places where the pipes may be exposed to shocks shall be protected by a sheath resistant material.  

In this installation the buried copper tracing is used. Copper is chosen for its workability and pressure 

resistance. It is usually supplied in rigid rod 7-8 meters of view parts or rolls 50 meters to fit the shape of 

the race so we certainly need to be lugged joints and welding.  

For the rest of the instalation also uses copper. Joints and fittings shall be with solder. 

 

2.7.14.- PIPE INSULATION 

All pipes are insulated to prevent condensation and changes in supply conditions. Drain pipes, 

overflows and safety valve outlets within the technical core is not isolated. They also leave you isolate 

the supply downpipes sanitary appliances, but be protected with corrugated PVC pipe to facilitate free 

expansion and avoid contact between the material and plumbing work.  

The insulation is chosen based synthetic shell of less than 0.04 W/m2 thermal conductivity and 10 mm 

with vapor barrier with accessories isolated on the basis of the same material.  

After the installation of the pipes, they will be marked with colored tape standard DIN standards in 

sections of 2-3 meters apart and always coinciding points record, with valves or regulatory elements. 

 

2.8.- GENERAL PROVISIONS IN THE INTERIOR INSTALLATIONS  

Installation of any kind of gadgets or device which by its constitution or method of installation, make 

possible the introduction of any fluid in the indoor facilities or return, voluntary or accidental, of the water 

out of these facilities is prohibited.  

Direct connection of the water system to a discharge line is prohibited.  

Establishing connections between internal lines spliced to public distribution networks and other 

facilities is prohibited.  

In a pipe connected directly to the public supply networks, alternative water circulation and distribution 

of the water from other sources is prohibited.  

The public water distribution and other sources must be in different lines that have no junction.  

The fasteners in exposed installations or separate flanges are staples of the RITE, so that no more than 

2 mm arrow.  

When we have to go through building elements will be done through access ports or passing forged 

plastic, allowing the pipe to move without damage.  

In individual leads the general requirements for the embedding are:  

- Water pipes won’t embed in walls of less of 5 cm. Light walls at least 7 cm. and normal 10 cm 

walls.  

- Avoid embedding pillars, if you had to do it with mortar and then shoves the race will be.  

- The connection pipe will be underground.  

- Piping never pass through the inner tube wall.  

- Do not pass the water pipes by the floor.  

- If the uprights can’t go front or wardrobes will be put into a recordable closet.  
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- The distribution pipes are passed over doors and windows. 

 

2.8.1.- PROVISIONS FOR DEVICES 

In the showers, toilets, sinks, tanks, and in general, all containers and equipment as usual feed directly 

on the distribution of water, the lower level of the inflow of water to freely poured to 20 mm, at least the 

maximum level of the spillway.  

Called feed "from below", ie the entrance of water from below is prohibited..  

The Dropping or throwing on any vessel the free end of the extensions, flexible or rigid, clamped to the 

public distribution is prohibited.  

The cuvettes of toilets can’t be fed with water from the public distribution.  

The discharge valves, which must be placed in 200 mm, at least above the upper edge of the wells are 

provided with air suction device is intended to prevent any return of water. The cross-section of air 

through the suction valves shall not at any point be less than one square inch and shall be forever free.  

You will not need pressure reducing valves since the maximum pressure our facility is 4.4 Kg/cm2. 

 

2.8.2.- DEVICES TO PREVENT RETURN 

The cooling water distribution, which is intended solely for domestic use, must be provided with a 

backflow preventer and a purge control. in every case, valves or devices shall be of a type approved by 

the Ministry of Industry, and should be installed immediately after the meter. 

 

2.9.- MATERIALS FROM WHICH THE INTERIOR INSTALLATIONS 

The pipes which constitute the outer branch shall HDPE,, as higher as the density, greater is the 

strength of the material.  

Features high density polyethylene:  

- They are flexible, allowing the manufacture in coils of 50, 100 or more meters.  

- Service life of over 50 years.  

- The material is 100% non-toxic, because unlike other plastics, contains no lead or tin salts, so 

it's ideal for carrying drinking water.  

- High resistance to impact and abrasive surfaces.  

- Advantages pipes HDPE:  

- It is a very light material and easy to carry. A roll of 50 feet of pipe weighs less than 60 kg.  

- No elbows are needed, since the pipe can be bent (saving fittings and less frictional pressure 

loss).  

- Fewer joints are used, single junction 100 meters, which is a more secure installation. 

The interior pipes are copper and the outer diameters ranging from 14 mm to 28mm. All of them go on 

their way and conveniently recessed subject of braces, to avoid deviations. They must be protected with 

PVC corrugated to prevent damage from knocks or by direct contact with the mortar.  

The copper material is suitable for large number of professional fields, including the plumbing itself. Its 

expansion is acceptable and will only be necessary to address the possibility of corrosion in very 

specific environments.  

The characteristics of the copper pipes are:  

- Tensile strength: 290 MPa.  

- Elongation: 20%.  

- Hardness: 100 HB.  

- Maximum allowable pressure: 258 bar.  

- Coefficient of expansion x 10-6 (C-1): 16.5.  

- Melting point: 1,083 °.  

- Maximum continuous working temperature: 100 º C.  

The keys used on site must be of good quality and will not produce excessive pressure losses when 

they are fully open.  
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The pipe material characteristics must be marked by the manufacturer at regular intervals not exceeding 

500 mm intervals with reference UNE 37-141-76, nominal outer diameter and thickness. The wall 

thickness must be sufficient to withstand the high pressure of 15 Kg/cm2. 

 

2.10.- TESTS AND CHECKS 

All items and accessories that make up the facility are subject to the statutory tests.  

Prior to embedment of pipes, installation companies are obliged to make the following test:  

- Testing and sealing strength: this test is carried out with hydraulic pressure.  

a) Be subject to this test all pipes, fixtures and fittings that make installation.  

b) The test is conducted at 20 Kg / cm2. To start the test was filled with water throughout the facility 

while maintaining the terminals open faucets until assured that the purge has been completed 

and there is no air is taken. All taps that have served us purge and the power supply is then 

closed. Then, the pump is used, which is already connected and its performance is maintained 

up to the test pressure. Once obtained, the stopcock is closed pump. It will proceed to recognize 

the entire installation to ensure that no loss.  

c) Then the pressure will decrease up to the service, with a minimum of 6 Kg / cm2 and this 

pressure was maintained for fifteen minutes. It will consider a facility if during this time the gauge 

reading has been constant. The gauge to be used in this test should be appreciated, clearly, 

tens of Kg / cm2.  

d) the aforementioned pressure above relate to street level.  

All materials, accessories and items of the facilities must be officially approved. The doubts and 

discrepancies that may arise will be resolved by the provincial offices of the Ministry of Industry. 
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3.- INSTALLATION OF SANITATION 

3.1.- OBJECTIVE OF THE PROJECT  

This project aims to define the technical characteristics of the installation of sanitation, with current 

regulations, disposal of wastewater and rain water from the building to the public network.  

 

3.2.- LOCATION AND OWNERSHIP OF INSTALLATION 

The installation described in this Project is located in the village of Canyelles, Garraf, Barcelona. The 

ownership of the intallation at the time of writing the project is for the Final Degree Project: Development 

of final design of the facilities of a building for school.  

 

3.3.- PROJECT AUTHOR  

The author of the Installation Project is Cristian Venzal Moreno.  

 

3.4.- AUTHORIZED INSTALLER 

The installation will be performed by a designated Installation Company.  

 

3.5.- REGULATIONS 

For the realization of the project has taken into consideration the following directives, regulations and 

ordinances in effect on the date of the same:  

- CTE. Technical Building Code. DB HS-5.  

- UNE, PVC pipe: UNE-EN 1453 and 1329 for disposal of wastewater and stormwater; UNE EN 

607 for rainwater gutters; UNE-EN 12200 for downspouts; and UNE-EN 1401 for mains 

sanitation.  

- Waste water in buildings. Albert Soriano Rull.  

- In general, any rules, resolutions and rules of general application relating to the commissioning 

of buildings disposal facilities and sewage. 

 

3.6.- DESCRIPTION OF THE INSTALLATION 

It is a new building to be used as elementary school, developed a ground floor, first floor and an indoor 

plant.  

The proposed installation of sanitation system is the separative system. It is a system that maintains two 

different networks, one for rain water and one for wastewater for both collectors and downpipes as 

connections to the sewerage network. It is the most desirable and mandatory in newly constructed 

buildings system, according to current CTE.  

This will equip the installation of two different lines, one for rain water and one for water from the interior 

of the building waste. The collectors of network rain and waste held at their independent time finishing 

his tour each in a casket enabled for this purpose.  

This solution has the advantage that, in case of heavy rain, it is practically impossible filling of the 

chutes, and the subsequent load of the same.  

As wastewater downpipes, include a network of primary ventilation. It consists of the need for each 

column down or evacuation system shall extend 1,3 meters above the roof of the school; therefore, the 

diameter of this portion coincides with the diameter assigned to the lowering. At the end of the pipe shall 

place a protection against foreign objects and choosing a hat precast member.  

According to the CTE:  

- The downspouts should extend at least 1,30 meters above the deck.  

- The output of the primary ventilation can’t be located closer than 6 meters from any air intake for 

air conditioning or ventilation and has exceeded in height.  

- The exhaust air must be adequately protected from ingress of objects, and their design should 

be such that the wind look with favour for the expulsion of gases.  

No secondary ventilation will be required for buildings over five floors and our building has only two 

floors. Complementing the primary vent valves placed aeration. They are devices that facilitate entry of 
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outside air through this, causing the entry and movement of this throughout the wastewater network at 

the time of actual discharge and depression in the network occurs, automatically closing the when this 

ceases discharge. 

 

3.7.- PARTS OF THE INSTALLATION 

- Valves and siphons.  

- Collectors bypass.  

- Downpipes.  

- General interior collectors.  

- Chambers and sinks.  

 

3.7.1.- VALVES AND TRAPS 

The bottom feeders will undertake the aircraft evacuation system with single siphon.  

Individual traps are accessible in all cases and always from the local own in which they are installed. 

There should be covered or hidden by walls, floors, etc, difficult or impossible to access and 

maintenance.  

Individual traps lead to a recording device bottom screw cap and be as close as possible to the 

discharge valve of the fixture or in the same apparatus, to minimize the length of pipe in contact with 

dirty environment.  

The maximum distance vertically between the drain valve and the crown of the siphon must be equal or 

less than 60 cm, to prevent loss of water seal.  

Where individual traps are installed, are arranged in order from least to greatest height of the siphon 

from the mouth of the downspout, which will lead the remaining devices can take advantage of the 

maximum slope in the drain of each of them.  

 

3.7.2.- BRANCH COLLECTORS 

These are the pipes that connect the downspouts to the sanitary equipment, collecting wastewater from 

the drains of each device and driving to the columns of the disposal system. 

 

3.7.3.- DOWNSPOUTS OR COLUMNS 

Are the vertical pipes that collect wastewater from the branchs and lead to the collectors or the boxes 

on their way to the drain. They can also collect rainwater from the roof sinks.  

The downspouts are implemented so that they are plumb and set to work, the thickness should not be 

less than 12 cm, with minimum binding elements between floors. Flange is located in the area of the 

proscenium arch, so that each pipe is self-supporting, guiding and clamp in the intermediate zones with 

a separation between them of 15 times the diameter of the downspout. These clamps are galvanized 

iron and arranged inside an elastic lining. In any case, the downcomers will be kept separate from the 

walls, on one hand, to make future repair and, moreover, to avoid any condensation. When passing 

through a wrought downspouts have become independent of the building structure.  

According to Table 5.1 of the CTE-DB HS5 we extracted allowances that should exist between the 

clamps as the diameter downpipes: 

 

 

3.7.4.- COLLECTORS GENERAL INTERIORS 

They are horizontal lines located with some difference or slope to collect the water walk from the 

downspouts and drains leading to the outside.  

The collectors can be buried or suspended, depending on the difference in height between the sewer 

and the lower floor of the building.  

The minimum diameter of the collector will be110 mm and must have a minimum slope of 1,5%. We will 

have to have registration points on straight stretches over 20 meters long.  
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As the downcomers, the collectors to be suspended from the ceiling must be secured by clamps, and 

the network is separated from the lower face of the floor at least 5 cm. These clamps are galvanized 

iron and arranged inside an elastic lining, being adjustable to give the desired slope.  

In the case of collectors buried with vertical trench walls will be the width 500 mm diameter of the pipe 

over at least 0,60 m. The tubes must be supported on a bed of washed river sand of 15 cm minimum. 

Side will be compacted and will expose the connections have been made to leak tests. The filling is 

made of layers of 10 cm compacted properly. 

 

3.7.5.- CHEST AND SINK 

The chestes are elements of the network registration of collectors, in which one or more plumbing or 

waste discharge rainwater collecting sections typically, for disposal by a single outlet duct meet. They 

can be classified into:  

- Chest under downspot 

- Chest of passage between collectors.  

- Symphonic chest. 

- Sink chest. 

Under everyl downspout prefabricated manholes will be located with fitted tops gasket for complete 

sealing against odours. In addition we have two siphon chests, one for water and one for residual 

rainwater and other manhole step distributed installation to make it registrable. In passing the chests 

can be attached to a maximum of 3 collectors. 

 

3.8.- SELECTED MATERIALS 

3.8.1.- RESIDUAL WATER EVACUATION 

PVC is chosen as the material for all our pipes, both in individual leads in damp rooms, like in tranches 

downspouts, collectors and general rush of the building.  

Under every downspout that has to be buried, precast manhole covers and fitted gasket for complete 

sealing against odours are placed. 

3.8.2.- RAINWATER EVACUATION 

For the evacuation of rainwater, we have chosen as material for PVC downpipes. For use of this 

material on the outside of the building can be used for pipes and fittings PVC-U solid wall following the 

standard UNE-EN 12200.  

The most common dimensions that manufacturers supply pipes are 5 and 4 meters in length with 

diameters between 32 and 315 mm.  

The joints most commonly used are the glue joint male-female and accessories through tubes built 

gasket. In our facility we use the union with gasket for several reasons:  

- This system allows you to modify the original mounting position between pipe and device.  

- Once this binding does not require the use of special adhesives, no prior preparation of the ends 

to be joined by solvent application.  

- Less runtime.  

- Lower cost of labour.  

Connections are a set of pipes, devices and joints installed outside the boundaries of the building linking 

the drainage thereof to the general sewage.  

As already mentioned above, we will have two completely separate connections, because we have a 

system of separative evacuation..  

The rush will consist of:  

- Chest boot.  

- Sink.  

- Splicing. 

The starter chest can be located inside the property or on public roads. Depending on the nature of 

water discharged, sewerage connections are classified as rainwater, domestic and industrial, of which 

we will have the first two.  

In any case, the connections must evacuate runoff. 
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3.8.3.- SIZING METHOD 

The method chosen for both water residual and rain is what makes the C.T.E. When sizing the drainage 

wastewater discharge units in Table 4.1 of the DB-HS5 be considered. To determine the evacuation of 

rainwater we will use the so-called plans rainfall, which, in relation to a series of curves called isohyet 

and rainfall depending on the work area, we provide the rainfall intensity given for the area of Canyelles.  

The design and dimensioning of a network of sewage disposal is subject to a number of conditions that 

determine the settings which we acquire this network within the school. These conditions are:  

- Exterior school: our exterior sewer is separative.  

- Interior of the school: type of water to evacuate, many existing plants above and below ground, 

structural system of the school, existence of false ceilings, etc.  

- Specific: siphoning ventilation and avoid contact between air pipes, type of material used, 

system of joint between pipes, etc. 
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4.- ELECTRICAL INSTALLATION  

4.1 .- OBJECTIVE OF THE PROJECT 

This project aims to define the technical characteristics of the installation of electricity in accordance 

force, making the supply of electricity in a building where a school is located.  

 

4.2.- LOCATION AND OWNERSHIP OF INSTALLATION  

The installation described in this Project is located in the village of Canyelles. The ownership of the 

facility at the age that the project is drawn corresponds to Final Degree Project: Development of final 

design of the facilities of a building for school.  

 

4.3.- PROJECT AUTHOR  

The author of the Project Facilities is Cristian Venzal Moreno.  

 

4.4.- AUTHORIZED INSTALLATION  

The installation will be performed by a designated Installation Company. 

 

4.5.- COMPANY SUPPLYING  

Electricity supply will be made by the Electricity Distribution Company FECSA / ENDESA, since low 

voltage network 400 / 230V and 50Hz, with a contracted capacity of 139KW.  

 

4.6.- REGULATIONS  

To carry out the project has taken into consideration the following directives, regulations and ordinances 

in effect on the date of the same:  

- RBT: REGULATION low voltage directive (Royal Decree 842/2002 of 2 August and Technical 

Instructions, BOE 224, September 18, 2002).  

Especially the following additional instructions shall be considered:  

- ITC and ITC-BT011-BT012 with respect to the connection.  

- ITC-BT013 with respect to the general box Protection and Measurement.  

- ITC-BT017 with respect to the general and individual devices and Protection Command.  

- ITC-BT018 regarding Grounding.  

- ITC-BT019 regarding drivers.  

- ITC-ITC-BT021 and BT020 regarding pipes.  

- ITC-BT022, BT023-ITC and ITC-BT024 regarding protections.  

- ITC-BT025, BT026-ITC and ITC-BT027 with respect to the overall performance of the system.  

- ITC-BT029 regarding electrical installations Commercial installations with risk of fire and 

explosion. 

- ITC and ITC-BT044 BT043 regarding receivers.  

- UNE cited R.B.T.  

- Resolution 24/02/1983; Special rules link facilities in Catalonia.  

- Regulation of inspection and control bodies. (Order 05/14/1987). 

 

4.7.- INSTALLATION DESCRIPTION  

It is a new building to be used as primary school, developed a ground floor and a plant type. It is a 

building for public use. The drafting of a project without an power limitation is required.  

The school, with two lines, is dedicated to provide different kinds of child and primary. It grows on the 

ground and a plant type. On the ground floor offices, classrooms of children, kitchen, locker rooms, 

administrative rooms, technical rooms and library are located. On the first floor classrooms of children, 

computer, music and plastic are located.  

As energy saving, being a public assembly building, in bathrooms there will be timer switches, so the 

light will go off after a while.  

The installation consists of:  

- Rush.  

- The General Fund Protection and Measurement. (CPM)  

- Single Bypass. (DI)  

- General table of command and protection. (QGCP)  

- Secondary Table Ground Floor.  



Projecte executiu d’instal·lacions en un edifici destinat a ús escolar  Memòria Constructiva: Electricitat 

 

14 
 

- Secondary Table of First Floor.  

- Secondary Dressing Table.  

- Secondary Kitchen Table.  

- Secondary Table AMPA + Library.  

- Secondary Computer Table.  

- Secondary Boiler Room Table + UTA.  

- Solar panels Secondary Table.  

- Secondary Exterior Painting.  

- Secondary Lift Table.  

- Table Secondary General Services.  

- Table Secondary UPS. 

 

4.7.1.- RUSH  

It is part of the installation of the distribution network that feeds the General Fund Protection and 

Measurement. Rush is straight piped from underground and low voltage distribution grid company 

(400/230V, 50Hz) to the General Fund for Protection and Measurement (CPM).  

According to the ITC-paragraph 1.2.3 BT11 and BT07 ITC-paragraph 2.1.2 and 2.2.3 will be ducted and 

the rush should be plugged to get a proper seal. The distance to other installations will be 0,2 meters. 

Not installed will install more than one circuit per tube, consequently, there will be three pipes. Changes 

in direction of the tubes should be avoided where possible. To facilitate cable routing, on straight 

sections intermediate boxes, recordable, blind maximum installed every 40 meters. Drivers will be 

isolated 0,6-1kV RV-type and copper. Later the tube dimensions and the three phases are calculated 

taking into account the following aspects:  

- Maximum intended load.  

- Supply voltage.  

- Maximum permissible intensities.  

- The maximum permissible voltage drop. 

 

4.7.2.- INSTALLATION LINK 

Joins are called link installs those that bind the General Fund Protection and Measurement (this is a 

single user) with the receiving facility.  

It will start at the end of the rush and end in the general control and protection devices.  

This facility will be located and always run through places commonly used and will be owned by the 

user, which is responsible for its upkeep and maintenance.  

The parts that constitute the binding site facilities are:  

- General Safety Protection and Measurement (CPM)  

- Link drivers.  

- Safety for Power Control Switch (ICP).  

- General Command and Protection Devices (DGMP). 

 

4.7.2.1.- Caixa General Protection and Measurement (CPM)  

It is the box that has the protection and metering elements of the installation. In this case we find the 

General Protection beside the counter.  

It will be installed at the entrance of the enclosure, a place of free and permanent access. Their situation 

is fixed by agreement between the property and the supplier.  

As the rush is underground, it is installed in a cabinet, which will be closed with a metal door, with 

degree of protection IK 10 according to UNE-EN 50.102, clad externally in accordance with the 

characteristics of the environment and be protected against corrosion, having a lock or padlock 

normalized by the supplier.  

The bottom of the door will be at least 30 cm. above the floor. In the closet is no longer provided the 

necessary holes to accommodate pipes to the entrance of the underground connection to the main 

network.  

The user or authorized electrician may only have access and act on connections link drivers because 

there is no general power line (LGA), prior notification to the supplier. 
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4.7.2.1.1.- Types and Features  

General Scheme of Protection and Measurement box to use is defined in the appended drawings.  

Within the same fuse breakers are installed each one phase conductors or polar, with power cut at least 

equal to the short-circuit current at the point of installation. The neutral shall consist of a removable 

connection to the left of the phases, being collocated the general enclosure in service position, and 

have a connection terminal for grounding if required.  

The overall enclosure shall perform all on the subject indicated in the UNE-EN 60439-1 lated once 

installed will have a degree of protection IP43 according to UNE 20.324.  

The C.G.P. selected after the calculation (see sizing is the CGP-9-400) The TMF-10 will also be 

resistant to a current of 400 A.  

 

4.7.2.2.- Drivers link  

That is which binds the Box General Protection (CGP) with the centralization of counters. As this is a 

single subscriber, we have CPM and line conductors link, which perform the function of the LGA which 

is included in any event, the protective conductor. Drivers will be insulated copper rated voltage 0.6/1 

kV, the type of flame retardant and low smoke emission and opacities.  

The layout of the conductor link will be the shortest and straight possible, reflecting for common areas.  

Dimensions of other types of pipes should allow the extension of the conductor section 100%.  

Joints in rigid tubes are threaded or embedded, so that the ends can’t be separated. 

 

4.7.2.2.1.- Cables  

Drivers will be using both single and three phases. The phase is composed of a phase and a neutral, 

three phases, three-phase and one neutral. Both are of copper, and its isolation level 0,6/1 kV. Cables 

and cable management systems are installed so that the characteristics of the structure of building fire 

safety are not reduced. Cables shall be fire retardant and low smoke emission and opacity. The cable 

section must be uniform throughout its length without joints.  

The cable management elements equivalent to those classified as "flame retardant" according to the 

standards UNE-EN 50085-1 characteristics and EN 50086-1, comply with this requirement.  

To calculate the cable section will be considered:  

- Expected demand.  

- The maximum permissible voltage drop, which will be 1,5%. 

 

4.7.3.- COUNTER 

The counter, and other devices for measuring electrical energy as part of the CPM, will be located in the 

cabinet located at the entrance of the enclosure. This must have internal ventilation to avoid 

condensation without reducing their level of protection. Modules are double insulated, with enough room 

in the front for inspection and reading (1,5 meters). Transparent parts allow direct reading shall be 

resistant to ultraviolet rays. The counter will have devices to prevent tampering and safety fuse. Both 

carry a label inscribed the service to which he belongs.  

The rental counter will be chosen, that means, owned by the utility and accessible by this company.  

The degree of protection that must comply with these sets, according to the UNE and UNE-EN 20.324 

50.102 to installations of interior type: IP40; IK 09.  

Conduction link must take its origin associated with comprised their own protection safety fuse. 

This fuse is installed before the meter and  positioned in each of the phase conductors or pole going to 

the same, will have adequate breaking capacity according to the maximum short circuit current that may 

arise at this point and will be sealed by the distributor.  

The cables will be a rated voltage of 450/750 V and the copper conductors, Class 2 according to UNE 

21.022, with a dry insulation, extruded base thermostable or thermoplastic blends.  

This cabinet, meet the following requirements:  

- It will be located at the entrance of the access site.  

- No intermediate racks that will inhibit the installation or meter reading and other devices.  

- The cabinets have a feature to a low flame PF 30.  

- Doors closing the lock will have to have normalized the supplier.  

- The school has a mobile fire extinguisher, minimum performance 21B, C02 with installation 

and maintenance will be the responsibility of the owner of the building. Similarly, al 

positioned a socket (mains) grounded 16A for servicing.  
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The wiring that connects muddy, counter and output terminal may be in conduit or duct. 

4.7.4.- RECEIVING INSTALLATIONS 

Counter will feed a line Table General Command of the school located in concierge.  

This line will pass underground to the General Command Table. The latter will feed all Secondary 

Tables.  

 

4.7.5.- CHARACTERISTICS OF LINE DRIVERS LINK  

The line drivers link is part of the installation that links with the CPM General Command Table.  

This line begins in the overall muddy and includes safety fuses and general control and protection 

devices.  

Link conductors shall consist of:  

- Insulated conductors embedded inside tubes.  

- The busbar trunking systems (metal tray) that must comply with the UNE-EN 60439-2.  

Ductwork must include in any case the conductor of protection. The individual branch will pass through 

places of common use and easy to access, if necessary, get to it for manipulation by faults.  

 

4.7.5.1. - Installing Drivers Link  

The protective tubes and channels have a nominal section that expands section initially installed drivers 

100%. In the above installation conditions, the minimum nominal outside diameter of the tubes in 

individual taps will be 32 mm.  

Joints in rigid tubes are threaded or embedded, so that the ends can’t be separated.  

The line will go underground link from the CPM to concierge where there located Table Command and 

General Protection. 

 

4.7.5.2. - Cables of the line of the leads link  

The use of common or neutral conductor common protection for different supplies shall be not 

permitted.  

For the purpose of considering the number of phases that make up the drivers link will take into account 

the single-phase power is required to supply the distributor if the user so wishes. The cables will be free 

joints and its section shall be uniform, except in this case the connections made in the location of 

meters and protection devices.  

Drivers will use copper unipolar and isolated, and its isolation level 450 / 750V. The colour code 

indicated in the ITC-BT19 will continue.  

Cables and cable management systems must be installed so that the characteristics of the structure of 

the building on fire safety are not reduced. The low will be 6mm2 of section for polar, neutral and 

protective and 1,5mm2 cables thread control, it will be red.  

The cables are fire retardant and low smoke emission and opacity. The cables are equivalent to those 

of standard UNE 21123 features of 4 or 5; or UNE 211002 (as rated voltage of cable), meet this 

requirement.  

The cable management elements equivalent to those classified as "flame retardant" according to the 

standards UNE-EN 50085-1 characteristics and EN 50086-1, comply with this requirement. 

 

4.7.6. - TABLE GENERAL CONTROL AND PROTECTION  

A distribution of feed lines which depart side tables, where we will install a circuit breaker pole cut 

secondary box with overload protection devices and circuit breakers, as defined in memory design 

calculations shall be established. Before these devices, will be positioned independent sealable box for 

switch power control (ICP).  

The height, at which the general and individual control devices and circuit protection, measured from the 

ground level will be placed, will be between 1,4 and 2 m, as in the following image: 
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The general and individual protection and control devices, the service position will be vertical, be 

located within a distribution.  

The envelopes boxes shall conform to the standards UNE 20.451 and UNE-EN 60439 -3 with a 

minimum degree of protection IP 30 IK07 UNE 20.324 and UNE-EN 50.102.  

The envelope for the power control switch will be sealed with dimensions according to the type of supply 

and tariff. Its characteristics and type correspond to a model officially approved.  

The general and individual control and protection devices are sized to the memory of calculation and 

shall be at least:  

- An automatic pole cut off switch that allows manual operation and is equipped with 

protections against overload and short circuit. This switch shall be independent switch power 

control.  

- A general circuit breaker for the protection against indirect contact of all circuits; except that 

the protection against indirect contact is made with other devices according to ITC-BT24.  

- Devices pole cut (PIA), for protection against overload and short circuit of each of the 

internal circuits of the school.  

- Overvoltage protection device according to ITC-BT-23, if necessary.  

The other circuit and RCD shall withstand short circuit currents that may occur at the point of 

installation. The sensitivity of the switches is set in the memory of the calculation.  

Protective devices against overload and short circuit of the inner pole cut will be protected and will have 

poles corresponding to the number of phases of the circuit they protect. Its features will interrupt 

according to the current ratings of the conductors of the circuit they protect. 

 

4.8. - MATERIALS WHICH CONSTITUTE THE INTERIOR INSTALLATIONS  

The minimum outside diameters of tubes depending on the number and section of the leads to drive are 

as follows: 

 

Sección nominal 

de los 

conductores 

unipolares (mm
2
) 

Diámetro exterior de los tubos 

(mm) 

Número de conductores 

1 2 3 4 5 

1,5 

2,5 

4 

6 

10 

16 

25 

35 

50 

70 

95 

120 

12 

12 

12 

12 

16 

20 

25 

25 

32 

32 

40 

40 

12 

16 

16 

16 

25 

25 

32 

40 

40 

50 

50 

63 

16 

20 

20 

25 

25 

32 

40 

40 

50 

63 

63 

75 

16 

20 

20 

25 

32 

32 

40 

50 

50 

63 

75 

75 

20 

20 

25 

25 

32 

40 

50 

50 

63 

63 

75 

-- 

 

When the tubes are placed in wardrobes, the following shall be considered:  

- When installing the pipes inside the building elements, the races will not jeopardize the 

safety of the walls or ceilings that are practiced. The dimensions of the races will be enough 

for the remaining tubes coated with a layer of 1 cm thick, minimum. In the angles, the 

thickness of this layer can be reduced to 0,5cm.  

- Shall not be located between forged and tubes for the electrical installation of the lower 

floors coating.  



Projecte executiu d’instal·lacions en un edifici destinat a ús escolar  Memòria Constructiva: Electricitat 

 

18 
 

- Corresponding to the installation to the plant itself, may be installed solely between forged 

casings, tubing which must be coated with a layer of concrete or mortar in 1 cm thick, at 

least besides the coating.  

- In the direction changes, the tubes shall be adequately provided with curved or elbows or 

"T" appropriate, but in the latter case only provided manholes are permitted.  

- The register covers and junction boxes shall be accessible and removable once the work is 

complete. Records and boxes will flush with the outer surface of the lining of the wall or 

ceiling when not installed inside a closed housing and practicable.  

- In the case of using pipes embedded in walls, provision horizontal runs a maximum of 

50cm floor or ceiling and to a vertical distance of corner angles no greater than 20cm.  

- The minimum height of the cover register shall be 0,30m and a width equal to that of the 

channel. Its top will be installed, at least 0,20m from the roof. 

 

4.9.- WIRING DIMENSIONED  

Our project is a new building with teaching purposes; therefore, the electrical calculations are made 

considering the building as a place of public assembly.  

The sizing of the installation was done with the computer program CYPELEC.  

The receiving facility under this project will be composed as follows:  

- Joint protection and measurement in a closet on the edge of the enclosure.  

- Number of floors: 2  

- Useful surface: 2611.52 m2  

- Isolated Building  

- Type floor Height: 3 meters  

- Local: no  

- Lift: yes.  

- Voltage: 230 V / 400 V  

Given the size of the school and the range of services it offers, will have a general control on the ground 

floor, from which, will rule other side pictures.  

As a result we will have divided the school in part and can better control the electrical services.  

Side tables we have are those specified in paragraph 4.7. 

 

4.10. - GROUND  

According to the ITC-BT26, facilities of public schools are considered which are fed by a network of 

public low-voltage distribution according to the distribution scheme "TT" (ITCBT-08) and a voltage of 

230 V single phase power and 230 / 400 V three-phase supply.  

Installing at the bottom of the foundation trenches of the buildings, and before you start it, a rigid bare 

copper of a section of 35 mm2 wire, forming a closed ring that surrounds the entire perimeter of the 

building. This ring should be connected vertically kneeling electrodes in the compact field 300 Ohm for 

meter distanced each other, so they do not influence each other, because the resistance less than 10 Ω, 

to take account of the Regulatory Rules of the Common Telecommunications Infrastructure for access 

to telecommunications services inside buildings.  

The ring conductor, or to the electrodes, is connected, in their case, the metal frame of the building or at 

the foundation of the same is made with reinforced concrete footings, a number of bars of the main and 

at least considered one shoe. These connections will be established reliably and safely, using 

exothermic or welding.  

Table 5 of the ITC-BT-18 summarizes the formulas for earth resistance of each electrode type: 

 

 

 

The guideline values of resistivity are shown depending on the terrain in Table 3 of the ITC.  
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The length of buried conductor copper is 508.2 meters (See map grounding). The length of our picks is 

3 meters.  

First we note that the set of spades and ring are parallel to ground, therefore it is true:  

1 / Rt = 1 / Rc + 1 / Rp  

where,  

Rt = total resistance, 10 Ω.  

Rc = resistance of the conductor buried.  

Rp = resistance of the electrodes.  

According to Table 5 lead resistance is Rc = 2 * ρ / L, by replacing  

Rc = (2 * 3000) / 508.2 = 11.81 Ω.  

Substituting in the formula we get:  

1/10 = 1 / 11.81 + 1 / Rp, Rp = 65.25 Ω.  

From this value we can obtain the number of spades, 3 meters in length, from the formula in Table 5.  

Rp = ρ / (n º spades * L), n = 15,32 th spades. That is we 16 spades. 

 

4.10.1.- GENERAL CONDITION OF THE GROUNDING  

In the implementation of the indoor facilities of the school we should consider:  

- One neutral conductor for several circuits will not be used.  

- All drivers must be able to sever at any point in the system that derive it is performed, using 

a suitable device such as a terminal connection, so as to allow complete separation of each 

part of the circuit of the rest of the installation .  

- The sockets in one room must be connected to the same phase.  

- Covers, covers or enclosures, knobs and buttons to maneuver mechanisms such as 

appliances, switches, databases, controllers, etc., installed in the kitchen, bathrooms and 

generally in moist or damp premises and in those in which the walls and floors are 

conductive, are of insulating material.  

- The recessed installation of these devices will be made using special boxes for recessing. 

When these boxes are metal inside you be insulated or grounded.  

- The installation of these devices in metal frames can always make the devices used are 

designed in a way that allows the possible energisation of the metal frame, connecting it to 

the grounding system.  

 

4.10.2.- ELEMENTS TO CONNECT TO THE GROUNDED  

In making ground all established, existing in the area of the installation, major metallic mass and 

accessible metal masses of the receivers is connected, when its temperature class or installation 

conditions so require.  

At this same ground shall be connected metal parts of the deposits of water facilities, piped gas facilities 

and radio and television antennas.  

 

4.10.3.- GROUNDED POINTS  

The grounding points shall be located: 

- In the concierge where we found General Command Table.  



Projecte executiu d’instal·lacions en un edifici destinat a ús escolar  Memòria Constructiva: Electricitat 

 

20 
 

- In any location where the installation of elements to general or special services it provides, 

and it kind of insulation or installation conditions must be grounded.  

 

4.10.4.- MAIN LINES OF EARTH LEADS. DERIVATIONS  

The main lines and branches will be established in the same pipes that of the general supply and 

individual referrals.  

The main ground lines shall consist of copper conductors in the same section as the set for protective 

conductors of 16 mm2. They may be formed by flat or round bars for bare or insulated conductors, and 

maintain mechanical protection in the part where these drivers are available, as well as the steps in 

ceilings, walls, etc.  

They can’t be used as ground conductors water lines, gas, sewers, pipes smoke evacuation or metal 

cable covers both the electrical installation as phone or any other similar service or conductive parts 

driving system of cables, pipes, channels and trays. The connections on the ground conductors will be 

made using devices with screws or the like, to ensure a continuous, seamless connection between 

those. 

4.10.5. - GENERAL DISTRIBUTION TABLE  

In the general switchboard or terminal strips for connection of protective conductors of indoor installation 

with the derivation of the main ground line shall be provided.  

The installer will set permanently on the switchboard plate, indelibly printed, stating his name or 

trademark, date the installation was, as well as the rated automatic switch, corresponding to school.  

 

4.10.6. - GROUNDING CONDUCTORS  

The assets will be copper conductors, insulated with a rated voltage of 450/750 V, minimum.  

The driver installation should be easily identified, especially with respect to the neutral and protective 

conductors. This identification will be made by the colours submit their isolates.  

 

4.11.- TESTS AND CHECKS 

All items and accessories that make up the facility are subject to the statutory tests.  

According to Article 20 of R.B.T. and ITC-BT-05 R.B.T. control agencies as a result of inspections, issue 

a certificate of inspection, which shall contain the identification data of the facility and the possible 

relationship of defects, its classification and qualification of the installation, which may be;  

- Pro: if you have no serious or very serious defect.  

- Conditional: the existence of a serious defect or slight defect in a previous inspection has 

not been corrected is detected. In these cases:  

- New facilities that are subject to this classification may not be supplied as electricity have 

not corrected the defects listed and can obtain favourable rating.  

- On-site service and were set a deadline for its correction procedure, which may not exceed 

6 months. After this time no defects have been remedied, the inspection body shall forward 

the certificate to the negative rating to the competent organ of the Community of Catalonia.  

- Negative: when viewed at least one serious flaw. In this case:  

- The new facility will not enter service as they have not corrected the defects listed and can 

obtain favourable rating.  

Defects in installations are classified as: very serious defects, serious defects and slight defects.  

- Very serious defect:  

Is everyone who rightly or experience that is immediately determined for the safety of persons or 

property in danger. The breaches of security measures that can trigger off the dangers that are intended 

to prevent these measures in conjunction with direct contacts, in any type of installation is considered 

such.  

- Serious fault: 

It is posing no immediate danger to the safety of persons or property, but may be to a fault arising 

during installation. That also included within this classification, the defect that may substantially reduce 

the capacity utilization of the electrical installation.  

- Slight defect:  

Is anyone who is not a danger to persons or property, does not disturb the operation of the facility and 

where the deviation from the regulated has significant value for the effective use or operation of the ins.  
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The ITC-BT05 from R.B.T. in paragraph 3 refers to the UNE 20.460-6-61 following tests where 

regulations are expected;  

- Initial verification (pre-commissioning).  

- Two types of verification by the installer:  

- To review (as is the installation).  

- Testing (how it works).  

Test  UNE 20460-6-61:  

- Continuity of protective conductors and equipotential networks.  

- Insulation resistance at grounding  

- Automatic power cut. 

- Testing of polarity.  

- Dielectric test.  

- Functional tests.  

- Strength of floors and walls.  

- Thermal effects.  

- Voltage drop.  

In addition there are some tests that are not normative conditions for failure. These tests will be 

performed by the project management, and testing and systematization of the installation from the point 

of view of use not normative adequacy. 
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5.- INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I RENOVACIÓ D’AIRE 

5.1.- CALEFACCIÓ 

5.1.1.- OBJECTE DEL PROJECTE 

El present projecte té com a objecte definir les característiques tècniques de la instal·lació de calefacció 

per, en conformitat amb la normativa vigent, adequar l’edifici a les condicions adients perquè es puguis 

desenvolupar les tasques per a les quals ha estat dissenyada l’escola. 

 

5.1.2.- SITUACIÓ I PROPIETAT DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació que es descriu en aquest Projecte està ubicada a la població de Canyelles. La propietat 

de la instal·lació a la dat que es redacta el Projecte correspon al Projecte Final de Grau: 

Desenvolupament del projecte executiu de les instal·lacions d’un edifici destinat a centre educatiu. 

 

5.1.3.- AUTOR DEL PROJECTE 

L’autor del Projecte d’Instal·lacions és: Cristian Venzal Moreno. 

 

5.1.4.- INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

La instal·lació serà realitzada per: Empresa Instal·ladora a designar. 

 

5.1.5.- NORMATIVA 

Per a la realització del Projecte s’ha tingut en consideració les següents Normatives, Reglaments i 

Ordenances vigents a la data de realització del mateix: 

- Real Decret 919/2006 del 28 de juliol, per el que s’aprova el Reglament tècnic de distribució i 

utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementaries ICG 01 

a la 11. 

- Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i el seus MI-BT (Decret  2.413/1.973  del 20 de 

Setembre de 1973 - B.O.E. de 9 d’octubre de 1.973 i O.M. de 31 d’octubre de 1.973 - B.O.E. 27, 

28, 29 i 31 de  Desembre de 1.973). 

 

- Normes Tecnològiques de l'Edificació NTE-IEB, NTE-IEI, NTE- IEP, NTE-IER, NTE-IET. 

- Secció HS 3 ‘’ Qualitat de l’aire interior’’ del Codi Tècnic de l’Edificació 

- Secció HE 2 ‘’Rendiment de les instal·lacions tèrmiques’’ del Codi Tècnic de l’Edificació. 

- Document bàsic DB SI ‘’Seguretat en cas d’incendi’’ del Codi Tècnic de l’Edificació. 

- Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions 

Tèrmiques en els edificis. 

- Normes UNE d’aplicació, en especial les següents: 

- 100030:2001 IN Guia per a la prevenció, control de la proliferació i disseminació de la 

legionel·la a les instal·lacions. 

- 123001/2M:2003 Xemeneies. Càlcul i disseny. 

- 100155:1988 IN Climatització. Càlcul de vasos d’expansió. 

- 100156:1989 Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny. 

- 100157:1989 Climatització. Disseny dels sistemes de d’expansió. 

- 100011:1991 Climatització. La ventilació per una qualitat acceptable de l’aire en la 

climatització dels locals. 

- Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d’actuació de les empreses instal·ladores de 

les entitats d’inspecció i control i dels titulars, instal·lacions regulades pel Reglament 

d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE i les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries (ITE). 

- Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris generals higienico-

sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losis. 

- Decret 152/2002, de 28 de maig, pel qual s’estableixen les condicions higienico-sanitàries per a 

la prevenció i el control de la legionel·losis. 

- Reglament (CE) n. 2037/2000 del Parlament Europeu i del Consell de 29 de juny de 2000 sobre 

les substàncies que esgoten la capa d’ozó. 

- Ordre de 21 de juny de 2000 que modifica l’annex de l’Ordre de 10 de febrer de 1983, sobre 

normes tècniques dels tipus de radiadors i convectors de calefacció per mitjà de fluids i la seva 

homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia. 
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- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i de salut en les obres de construcció. 

- Reial decret 363/1984, de 22 de febrer, que complementa les normes tècniques dels tipus de 

radiadors i convectors de calefacció per mitjà de fluids i la seva homologació pel Ministeri 

d’Indústria i Energia.  

- Reial decret 3089/1982, de 15 d’octubre, pel qual s’estableixen la subjecció a normes tècniques 

dels tipus de radiadors i convectors de calefacció per mitjà de fluids i la seva homologació pel 

Ministeri d’Indústria i Energia. 

- Ordre, de 27 d’abril de 1987, d’aprovació de la norma reglamentària d’edificació sobre aïllament 

tèrmic NRE-AT-87. 

- Reial decret 3099/1977, de 8 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat per a 

plantes i instal·lacions frigorífiques, així com les ordres que el modifiquen. 

- Ordenances municipals d’aplicació. 

 

5.1.7.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

Producció de calor 

La producció d’energia es centrarà en una caldera model THERMOSYSTEM CONDENS 200/2 ubicada 

a la sala de calderes de la planta baixa, per a la calefacció de l’edifici de l’escola. 

 

 

 

 

 

Xarxa de canonades 

Per a la distribució dels circuits de calefacció s’utilitzaran canonades de coure de diàmetres indicats en 

plànols i esquema adjunts. Aquestes canonades aniran vistes en tot el seu recorregut. 

La instal·lació que dona servei a l’edifici disposarà de 5 recorreguts independents. Així doncs tindrem 

cinc circuits per a l’edifici de l’escola, la distribució dels quals estarà indicada als plànols adjunts.  

La caldera que donarà servei a l’edifici de l’escola disposarà d’un circuit que donarà a la cara nord de 

les aules, un per a la cara sud, un per als vestuaris, un per als passadissos, un per la cara est, un per la 

cara oest, un per a la Unitat de Tractament de l’Aire i un per a la producció de ACS. 

Els trams horitzontals de gran longitud hauran de tenir un pendent del 0,5 % en el sentit del fluid, per 

evitar bosses d’aire. 

 

Aïllament 

S’aïllaran totes les canonades instal·lades a locals sense calefacció i cel oberts. L’aïllament utilitzat 

serà del tipus 19 mm d’escuma elastomèrica en les canonades de diàmetre igual o inferior a 1 i ¼”, i 

doble capa d’aïllament de 19 mm per les canonades de diàmetres superiors a 1 i ¼”. 
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D’acord amb el que s’indica al reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE), es complirà el 

que s’indica a la següent taula: 

 

 

Aparells emissors 

Per a la calefacció de l’edifici de l’escola s’utilitzaran panells d’alumini repartits per a les diferents 

estances a calefactar i degudament dimensionats per a cobrir la demanda energètica. 

Aquests emissors seran de la marca ROCA model JET-80, i es subministren en bateries de 3 a 8 

radiadors, 10 i 12 elements. Cada radiador portarà incorporat un purgador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulació i control 

Per a la regulació del sistema de calefacció de l’edifici es disposarà d’una centraleta  amb sonda 

exterior que controlarà les vàlvules de tres vies i les bombes de la caldera de l’edifici.  

Aquest sistema permetrà el canvi automàtic “hivern-estiu” mitjançant la sonda exterior. Aquest element, 

prèvia configuració, donarà una lectura de temperatura a la centraleta que aquesta interpretarà per 

permetre el funcionament de la instal·lació. 

Aquest regulador estarà instal·lat a la sala de calderes. 

 

Xemeneies 

Cada caldera disposa de la seva xemeneia, de 200 mm de diàmetre. La cuina disposa d’una xemeneia 

per a poder connectar la campana extractora, explicada a l’apartat de gas. 

Les xemeneies de les calderes seran de planxa amb aïllament de llana de roca mentre que la 

xemeneia de la cuina serà de xapa d’acer. 

L’alçada mínima de la xemeneia ha de ser de 1 metre per sobre de la part més alta de qualsevol 

element arquitectònic en un radi de 10 metres. 

 

5.2.- RENOVACIÓ D’AIRE 

5.2.1.- OBJECTE DEL PROJECTE 

El present projecte té com a objecte definir les característiques tècniques de la instal·lació de renovació 

d’aire per, en conformitat amb la normativa vigent, adequar l’edifici a les condicions adients perquè es 

puguin desenvolupar les tasques per a les quals ha estat dissenyada l’escola. 

La instal·lació es composarà per una Unitat de Tractament d’Aire (UTA), ubicada a la coberta, de la 

marca SERVO CLIMA, model CTA-25, instal·lat a coberta (vegeu plànols adjunts).  

La funció de la instal·lació és aconseguir una entrada d’aire tractat a través de conductes d’impulsió i 

de retorn d’aire. 

La producció d’aigua calenta sanitària per a cobrir la totalitat de la demanda necessària de la bateries 

dels climatitzadors es farà mitjançant les calderes de l’edifici. 
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La UTA incorpora un recuperador entàlpic que bescanviarà l’energia entre l’aire exterior i l’aire 

d’extracció. 

Des de la central de producció de calor es distribuirà aigua calenta amb un sistema de un circuit 

independent per a la UTA. 

 

 

 

5.2.2.- SITUACIÓ I PROPIETAT DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació que es descriu en aquest Projecte està ubicada a la població de Canyelles. La propietat 

de la instal·lació a la dat que es redacta el Projecte correspon al Projecte Final de Grau: 

Desenvolupament del projecte executiu de les instal·lacions d’un edifici destinat a centre educatiu. 

 

5.2.3.- AUTOR DEL PROJECTE 

L’autor del Projecte d’Instal·lacions és: Cristian Venzal Moreno. 

 

5.2.4.- INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

La instal·lació serà realitzada per: Empresa Instal·ladora a designar. 

 

5.2.5.- NORMATIVA 

Per a l'estudi d'aquestes instal·lacions s'ha tingut en compte les següents normes:          

 Real Decret 919/2006 del 28 de juliol, per el que s’aprova el Reglament tècnic de distribució i 

utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementaries ICG 01 

a la 11. 

 Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i el seus MI-BT (Decret  2.413/1.973  del 20 de 

Setembre de 1973 - B.O.E. de 9 d'Octubre de 1.973 i O.M. de 31 d'Octubre de 1.973 - B.O.E. 

27, 28, 29 i 31 de  Desembre de 1.973). 

 Secció HS 3 ‘’ Qualitat de l’aire interior’’ del Codi Tècnic de l’Edificació 

 Secció HE 2 ‘’Rendiment de les instal·lacions tèrmiques’’ del Codi Tècnic de l’Edificació. 

 Document bàsic DB SI ‘’Seguretat en cas d’incendi’’ del Codi Tècnic de l’Edificació. 

 Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions 

Tèrmiques en els edificis. 

 Normes UNE d’aplicació, en especial les següents: 

 100030:2001 IN Guia per a la prevenció, control de la proliferació i disseminació de la legionel·la 

a les instal·lacions. 

 123001/2M:2003 Xemeneies. Càlcul i disseny. 

 100155:1988 IN Climatització. Càlcul de vasos d’expansió. 

 100156:1989 Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny. 

 100157:1989 Climatització. Disseny dels sistemes de d’expansió. 

 100011:1991 Climatització. La ventilació per una qualitat acceptable de l’aire en la climatització 

dels locals. 

- Instrucció 3/2003 de la DGCSI per la qual es regulen els requisits de ventilació dels 

locals on s’instal·lin calderes de combustible líquid per a calefacció i/o aigua calenta 

sanitària de potència tèrmica nominal inferior o igual a 70 kW. 

- Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d’actuació de les empreses 

instal·ladores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars, instal·lacions regulades 

pel Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE i les seves Instruccions 

Tècniques Complementàries (ITE). 

- Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris generals 

higienico-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losis. 

- Decret 152/2002, de 28 de maig, pel qual s’estableixen les condicions higienico-

sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losis. 
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- Reglament (CE) n. 2037/2000 del Parlament Europeu i del Consell de 29 de juny de 

2000 sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó. 

- Ordre de 21 de juny de 2000 que modifica l’annex de l’Ordre de 10 de febrer de 1983, 

sobre normes tècniques dels tipus de radiadors i convectors de calefacció per mitjà de 

fluids i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia. 

- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i de salut en les obres de construcció. 

- Reial decret 363/1984, de 22 de febrer, que complementa les normes tècniques dels 

tipus de radiadors i convectors de calefacció per mitjà de fluids i la seva homologació pel 

Ministeri d’Indústria i Energia. 

- Reial decret 3089/1982, de 15 d’octubre, pel qual s’estableixen la subjecció a normes 

tècniques dels tipus de radiadors i convectors de calefacció per mitjà de fluids i la seva 

homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia. 

- Reial decret 3099/1977, de 8 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat 

per a plantes i instal·lacions frigorífiques, així com les ordres que el modifiquen 

- Ordenances municipals d’aplicació. 

 

5.2.6.- DISTRIBUCIÓ D’AIGUA CALENTA PER ALIMENTAR LA UTA 

5.2.6.1.- Equip de bombeig 

La electrobomba serà centrífugues del tipus vertical en línia de rotor sec, de cabal constant amb 

tancament mecànic per evitar goteig. Cada grup d’una electrobomba disposarà d’una bomba de 

reserva. 

Aquesta electrobomba s’instal·larà a l’interior de la sala de calderes. 

Pel filtratge de l’aigua a l’aspiració dels grup de bombeig s’instal·laran filtres amb cos de fundició gris i 

filtre d’acer inoxidable. 

 

 

 

5.2.6.2.- Xarxa de canonades 

Per a la connexió dels grup d’electrobomba indicat per a la instal·lació de condicionament d’aire, s’ha 

previst la instal·lació d’un circuit hidràulic. 

El circuit d’aigua calenta es realitzaran amb canonada de coure de diàmetres indicats en plànols i 

esquemes adjunts. Per evitar les pèrdues d’energia, les canonades en els recorreguts per les diferents 

plantes s’aïllaran exteriorment amb camisa aïllant d’escuma elastomèrica. Les canonades de la planta 

coberta que transcorrin per l’exterior de l’edifici, aniran recobertes de protecció d’alumini per evitar la 

degradació de l’aïllament de la canonada per l’efecte dels rajos ultraviolats. 

D’acord amb el que s’indica en el reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE), es complirà el 

que s’indica en la següent taula: 

 

Els desguàs del climatitzador es realitzarà directament sobre la coberta plana. 

 

5.2.7.- LOCALS A RENOVAR L’AIRE 

Els locals que es tractaran són aquells destinats a aules d’ensenyament, que seran els locals d’ús 

permanent de l’escola. 

La UTA estarà composta per filtre en l’aspiració, dos ventiladors, una bateria de calor, i un recuperador 

entàlpic. Amb aquests sistemes es disposa d’una petita xarxa de conductes per a la impulsió i el retorn 

d’aire. 

Aquestes unitats cobreixen conjunts de dependències amb característiques similars en quan a usos i 

orientacions. S’ha optat per la renovació d’aire de les zones següents: 
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  1. Aules Infantil 

  2. Aules primària 

  3. Aules grup reduïts, música, plàstica i informàtica. 

  4. Biblioteca. 

La renovació dels banys es diferencien de les aules degut a les característiques dels aires que es 

produeixen als locals humita. 

Aquesta UTA està formada bàsicament per les següents seccions: 

- Secció de bateria de calor construïda en tub de coure i aleta d’alumini, disposant a més de 

safata aïllada de recollida de condensats i safata auxiliar de recollida de condensats per a les 

vàlvules i connexionat. 

- Secció d’impulsió, dotada de ventilador centrífug amb selector de parada i tres velocitats. 

- Secció de retorn, dotada de ventilador centrífug amb selector de parada i tres velocitats. 

- Recuperador entàlpic de plaques pel tractament de l’aire exterior. 

El ventilador haurà de proporcionar una pressió estàtica disponible no inferior a 60 Pa. 

El cabal d’aigua que travessa les bateries d’aquests climatitzadors es regularà mitjançant vàlvules de 3 

vies amb control  d’acció proporcional. 

El ventilador disposarà de la possibilitat de funcionar a tres velocitats. 

El recuperador entàlpic serà per condicionar l’aire d’aportació exterior per a cadascuna de les 

dependències. L’aire serà conduït fins a l'interior mitjançant una xarxa de conductes d’aire aïllats. L’aire 

viciat abans d’ésser conduït a l’exterior es farà passar per el recuperador de calor aprofitant d’aquesta 

manera l’energia de l’aire contribuint a millorar les característiques de l’aire impulsat. 

La UTA anirà instal·lada sobre una bancada de formigó amb l’ajuda d’un muntatge antivibratori: 

 

 

 

5.2.8.- DISTRIBUCIÓ D’AIRE 

5.2.8.1.- Conductes 

S’utilitzaran conductes rectangulars construïts en planxa de fibra de vidre de 25mm de gruix amb les 

dues cares recobertes per una pel·lícula d’alumini tipus CLIMAVER PLUS pels conductes interiors 

d’impulsió i retorn fins a l’exterior.  

 

S’utilitzaran conductes rectangulars de xapa galvanitzada aïllats per els conductes de ventilació que 

queden a l’exterior en planta coberta, per poder realitzar convenientment la connexió amb la unitat de 

climatització.  
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Imatge tipus del pas dels conductes per coberta: 

 

 

Imatge tipus del pas del conducte per forjat: 

 

5.2.8.2.- Difusors 

Per la impulsió de l’aire del centre es faran servir varis tipus d’elements, aquests són: 

- Per la impulsió de l’aire en totes les dependències s’instal·laran reixetes d’alumini d’aletes fixes 

paral·leles a la cota l a 15º amb regulador de cabal d’aletes oposades per a l’impulsió d’aire de 

dimensions segons plànols. Marca MADEL model LMT-15. 

-  

 

   5.2.8.3.- Reixes 

Per al retorn de l’aire del centre es faran servir varis tipus d’elements, aquests són: 

- Per el retorn de l’aire en totes les dependències s’instal·laran reixetes d’alumini d’aletes fixes 

paral·leles a la cota inferior a 45º amb regulador de cabal d’aletes oposades per a retorn d’aire 

de dimensions segons plànols. Marca MADEL model EMT. 

   

5.2.9.- VENTIL·LACIÓ BANYS 

Els banys que no donin a l’exterior necessitaran la renovació d’aire per no disposar de cap finestra per 

a realitzar la ventilació de manera natural. 

Per a l’extracció d’aire en els serveis s’instal·laran boques metàl·liques d’aspiració circular per 

connectar longitudinalment a conducte d’extracció horitzontal de 100 mm de diàmetre de la marca 

CATA, model B PLUS. 

 



Projecte executiu d’instal·lacions en un edifici destinat a ús escolar  Memòria Constructiva: Calefacció i Renovació d’Aire 

 

29 
 

 

 

Aquestes boques metàl·liques aniran comandades amb l’interruptor d’encesa i apagada de la llum. 

El conducte d’extracció anirà a coberta o façana. 

La caixa d’extracció serà de la marca S&P SERIE CAB-PLUS. 
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6.- INSTAL·LACIÓ PLAQUES SOLARS 

6.1.- OBJECTE DEL PROJECTE 

El present projecte té com a objecte definir les característiques tècniques per a un sistema de captació 

solar tèrmica per al subministrament d’aigua calenta sanitària d’un edifici destinat a escola de primària 

de dues línies. 

 

6.2.- SITUACIÓ I PROPIETAT DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació que es descriu en aquest Projecte està ubicada a la població de Canyelles, comarca del 

Garraf, província de Barcelona. La propietat de la instal·lació a la data que es redacta el Projecte 

correspon al Projecte Final de Grau: Desenvolupament del projecte executiu de les instal·lacions d’un 

edifici destinat a centre educatiu. 

 

6.3.- AUTOR DEL PROJECTE 

L’autor del Projecte d’Instal·lacions és: Cristian Venzal Moreno. 

 

6.4.- INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

La instal·lació serà realitzada per: Empresa Instal·ladora a designar. 

 

6.5.- NORMATIVA 

Per a la realització del Projecte s’ha tingut en consideració les següents Normatives, Reglaments i 

Ordenances vigents a la data de realització del mateix: 

- Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).  

- Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions 

tècniques.  

- Plec de condicions tècniques de les instal·lacions d'energia solar tèrmica, l'IDAE. 

- Reglament de Recipients a Pressió (RAP).  

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) i les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries (ITC.BT).  

- Ordenances de Seguretat i Higiene en el Treball (OSHT).  

- Llei 31/1995 del 8 de Novembre sobre la prevenció de riscos laborals  (BOE núm 269 del 10 

de novembre).  

- Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre de 1997 pel qual es s'estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

-  Llei de Protecció de l'Ambient Atmosfèric (LPAA).  

- Llei nombre 88/67 de 8 de novembre: Sistema Internacional d'Unitats de Mesura SI.  

- Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienico-sanitaris per 

a la prevenció i control de la legionel·losi.  

- Ordre de 28 de juliol de 1980, per la qual s'aproven les normes i instruccions tècniques 

complementàries per a l'homologació dels panells solars. (BOE 18 de agost de 1980)  

- Ordre ITC/71/2007, de 22-01-2007, per la qual es modifica l'annex de la Ordre 1980.07.28 

per la qual s'aproven les normes i instruccions tècniques complementàries per a 

l'homologació de panells solars. 

- Ordre ITC/2761/2008, de 26 de setembre, per la qual s'amplia el termini que estableix la 

disposició transitòria segona de l'Ordre ITC/71/2007, de 22 de gener, per la qual es modifica 

l'annex de l'Ordre de 28 de juliol de 1980 per la qual s'aproven les normes i instruccions 

tècniques complementàries per a l'homologació de panells solars.  

- Ordre del 9 d'abril de 1981, per la qual s'especifiquen les exigències tècniques que han de 

complir els sistemes solars per a aigua calenta i climatització, a efectes de la concessió de 

subvencions als propietaris, en el desenvolupament de l'article 13 de la Llei 82/1980, del 30 

de desembre, sobre conservació de l'energia (BOE 25 d'Abril de 1981)  

- Resolució del 5 de Novembre de 2001, de la conselleria d'indústria, comerç i turisme, per la 

qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria pública de subvencions per a 

programes d'estalvi energètic i ús d'energies renovables l'any 2002. 
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6.6.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

La contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària és aplicable a edificis de nova construcció amb 

demanada d’aigua calenta sanitària. 

La instal·lació es conforma per: 

- Sistema de captació format per captadors solars, que transforma l’energia solar en energia 

tèrmica escalfant el fluid que circula per les plaques solars. 

- Sistema d’acumulació constituït per tres acumuladors. Dos acumuladors seran solars, de 

2000 i 2500 litres de capacitat cada un ubicats a coberta. Un acumulador serà auxiliar, 

estarà ubicat al local INS2 i de capacitat 2000 litres. 

- Sistema d’intercanvi amb serpentí intern als acumuladors que realitza la transferència 

d’energia tèrmica dels captadors (circuit primari) a l’aigua calenta que es consumeix. 

- Sistema de regulació i control que garanteix el correcte funcionament de l’equip. 

- Equip d’energia convencional, a partir de la caldera de gas, que garanteixi la continuïtat del 

subministrament d’aigua calenta quan la radiació solar sigui insuficient. Aquesta caldera 

estarà ubicada al local INS2. 

 

La instal·lació s’ha organitzat a partir de les següents parts: 

- Subsistema de captació: rep l’energia del Sol i la transmet al fluid caloportador que la 

transporta fins als elements d’intercanvi i acumulació. 

- Subsistema d’intercanvi i acumulació: té com a finalitat produir i emmagatzemar aigua 

calenta per a utilitzar-la quan produeixi la demanda. 

- Subsistema de recolzament: a partir del gas natural, que aporta l’energia addicional 

necessària per a garantir la disponibilitat permanent del servei d’aigua calenta, inclús quan 

no existeix aportació energètica del sistema de captació solar. 

Els elements de regulació s’encarreguen de fer actuar els diferents components de la instal·lació de 

forma adequada, amb la finalitat de garantir la qualitat del servei d’aigua calenta aprofitant al màxim 

l’energia solar disponible. 

 

 

6.6.1.- SUBSISTEMA DE CAPTACIÓ SOLAR 

Per aquest subsistema s’entén el conjunt d’elements encarregats de rebre la radiació procedent del 

Sol, transformar-la en energia calorífica i fer-la arribar al subsistema d’intercanvi i acumulació. 

 

6.6.1.1.- Captador solar  

Els captadors solars estaran ubicats a coberta i n’hi haurà un total de 9, distribuïts en dues fileres de 5 i 

4 captadors per fila respectivament. 

El captador solar és del tipus pla amb coberta de vidre i que el seu funcionament es basa en l’efecte 

hivernacle. Consisteix en retenir al seu interior l’energia solar rebuda, transformant-la en energia 

tèrmica i impedint la seva sortida a l’exterior. 

Es composa de: 

- Una caixa exterior, amb aïllament als laterals i al fons. 

- Una coberta transparent situada a la cara frontal del captador. 

- Un absorbidor metàl·lic, encarregat de transformar la radiació solar en energia tèrmica i 

transmetre-la al fluid caloportador que circula per l’interior. 
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Els captadors seran del model Vitosol 200-F, model SVE, format pels següents elements: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.1.2.- Fluid caloportador 

Es tracta d’una barreja d’aigua i líquid anticongelant en la proporció adequada per a que la seva 

temperatura de congelació sigui inferior a les temperatures mínimes que es poden assolir a la zona. El 

següent gràfic proporciona informació sobre les temperatures de congelació en funció de la 

concentració d’anticongelant: 

 

 

 

6.6.1.3.- Canonades 

Les canonades del circuit primari són de coure. A la següent taula es recullen les característiques 

principals de les canonades de coure. 
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6.6.1.4.- Aïllament 

Les canonades del circuit primari han d’estar convenientment aïllades per a minimitzar les pèrdues 

energètiques a l’exterior. A les següents taules s’indiquen els gruixos mínims d’aïllament per a les 

canonades que transcorren per espais interiors i exteriors respectivament. 

 

 

 

6.6.1.5.- Bomba de circulació 

La circulació del fluid caloportador es realitzar mitjançant una bomba de circulació que es trobarà 

ubicada la coberta. 

 

6.6.1.6.- Vas d’expansió 

El vas d’expansió absorbeix les dilatacions del fluid caloportador degut al seu escalfament.  

 

6.6.1.7.- Purgadors d’aire 

Els purgadors eviten la formació de bosses d’’aire a la instal·lació. Per aquest motiu s’instal·len en els 

punts més elevats del circuit, concretament a la sortida dels captadors solars. 

 

6.6.1.8.- Vàlvules de tall 

Les vàlvules de tall són de tipus esfera permeten interrompre la circulació del fluid caloportador en els 

diferents trams del circuit, per a procedir a reparacions o actuacions de manteniment. 

 

6.6.1.9.- Vàlvules d’equilibrat 

Aquestes vàlvules permeten regular el cabal i/o la pèrdua de càrrega del circuit permetent l’equilibrat 

hidràulic de la instal·lació i evitant camins preferents del fluid.  

 

6.6.1.10.- Vàlvules antiretorn 

La funció de les vàlvules antiretorn és impedir la circulació del fluid en el sentit contrari al desitjat. 

S’instal·laran generalment a les preses d’emplenat de la instal·lació i al circuit primari per evitar el sentit 

invers al del treball. 

 

6.6.1.11.- Vàlvules de buidat 

Aquestes permetran eliminar l’aigua de la instal·lació per facilitar els treballs de reparació o substitució. 

S’instal·laran als punts més baixos de la instal·lació. 

 

6.6.1.12.- Vàlvules de seguretat 

Les vàlvules de seguretat tenen com a objecte evitar que als circuits es puguin produir sobrepressions 

excessives que perjudiquin elements de la instal·lació i de les persones que la manipulen o utilitzen. 

 

6.6.1.13.- Filtres  

Les bombes o vàlvules automàtiques es protegiran mitjançant filtres que retinguin les impureses que 

puguin existir a l’interior de les conduccions de la instal·lació. 
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6.6.2.- SUBSISTEMA D’INTERCANVI I ACUMULACIÓ 

L’emmagatzematge de l’energia tèrmica procedent dels captadors solars es realitza en forma d’aigua 

calenta en dipòsits d’acumulació. L’escalfament de l’aigua acumulada mitjançant intercanviadors de 

serpentí a l’interior dels acumuladors. 

Els dipòsits es col·locaran verticalment, la connexió de les canonades han de situar-se de manera que 

es contribueixi a la estratificació de les temperatures a l’interior, acumulant aigua més calenta a la part 

superior i aigua més freda a la part inferior. 

Els acumuladors emprats seran SOLARIS VS2000 i VS2500, col·locats a coberta. A l’interior té un 

tractament de resina termo-edurida SMALVER, complet amb protecció catòdica, aïllament d’escuma de 

poliuretà sense CFC i acabat exterior de vinil blau RAL 5015. 

 

 

6.6.3.- SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓ I RECOLZAMENT 

La instal·lació solar precisa d’un sistema de recolzament mitjançant energia convencional per a garantir 

la disponibilitat continua del servei d’aigua calenta sanitària. Aquest subsistema estarà compost per un 

acumulador VS 2000 instal·lat al local INS2, que intercanviarà energia entre l’aigua calenta procedent 

dels captadors solars i un fluid caloportador procedent de la caldera. A la nostra instal·lació es tracta 

d’una caldera THERMOSYSTEM CONDENS F 200/2. 

La caldera ha d’aportar l’energia necessària per escalfar l’aigua sense produir un sobreescalfament de 

l’aigua de consum.  El funcionament del subsistema ha de donar prioritat a l’aprofitament d’energia 

solar davant el consum de gas. 

La finalitat d’aquest subsistema de recolzament és aportar l’energia necessària per a elevar la 

temperatura de l’aigua procedent de l’acumulació solar fins al valor de confort.  

 

6.7.- MANTENIMENT 

Les accions de manteniment seran les següents: 

Cada 3 mesos: 

Inspecció visual general de la instal·lació per la detecció de possibles defectes, fugues o funcionament 

incorrecte. Aquests verificacions poden realitzar-se pel propi usuari de la instal·lació, amb notificació als 

serveis de manteniment en cas de detectar alguna anomalia. 

 

Cada 6 mesos: 

Inspecció dels captadors solars, i de les seves bancades per verificar el bon estat (corrosió, 

deformacions, fugues, etc.) Neteja de la coberta de vidre dels captadors si fos necessari. 

Comprovació visual dels circuits per verificar el bon estat de les canalitzacions i de l’aïllament. 

Comprovació de la pressió dels circuits i reemplenat si és necessari, purga d’aire i accionament de les 

vàlvules per evitar engarrotament. 

 

Cada 12 mesos: 

Comprovació de l’estat de la protecció catòdica dels acumuladors. Comprovació de l’eficiència 

d’intercanvi dels intercanviadors de calor. Comprovació de l’estat de líquid anticongelant. Accionament 

de les vàlvules de seguretat. Verificació i funcionament de la regulació i de les proteccions elèctriques i 

del sistema de recolzament. 
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7.- INSTAL·LACIÓ DE GAS 

7.1.- OBJECTE DEL PROJECTE 

El present projecte té com a objecte definir les característiques tècniques de la instal·lació receptora de 

gas per, en conformitat vigent, realitzar el subministrament de gas natural que donarà servei a la cuina i 

a la sala de calderes de l’escola. 

 

7.2.- SITUACIÓ I PROPIETAT DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació que es descriu en aquest Projecte està ubicada a la població de Canyelles, comarca del 

Garraf, província de Barcelona. La propietat de la instal·lació a la data que es redacta el Projecte 

correspon al Projecte Final de Grau: Desenvolupament del projecte executiu de les instal·lacions d’un 

edifici destinat a centre educatiu. 

 

7.3.- AUTOR DEL PROJECTE 

L’autor del Projecte d’Instal·lacions és: Cristian Venzal Moreno. 

 

7.4.- INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

La instal·lació serà realitzada per: Empresa Instal·ladora a designar. 

 

7.5.- COMPANYIA SUBMINISTRADORA 

El subministrament de l’aigua serà realitzat per l’empresa PRIMAGAS. 

 

7.6.- NORMATIVA 

Per a la realització del Projecte s’ha tingut en consideració les següents Normatives, Reglaments i 

Ordenances vigents a la data de realització del mateix: 

- Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions 

tècniques complementàries ICG 01 a 11, Real Decret 919/2006, de 28 de juliol. 

- Reglament d’aparells a pressió, aprovat por R.D. 1.244/79 de 4-4-79 (B.O.E. de 29-05-79) i en 

la part no modificada aprovat pel decret 2.443/1.969 de 16 d’agost (modificat pel decret 

516/1.972 de 17 de febrer). 

- Usos, costums i Normes particulars de la Companyia  Subministradora. 

- Conjunt de normes UNE d’aplicació. 

A nivell pràctic s’ha consultat el Manual d’Instal·lacions Receptores de Gas Natural. 

 

7.7.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

7.7.1.- APARELLS DE CONSUM 

La instal·lació permet subministrar gas natural a dos locals de l’escola, aquests són: 

- Sala de calderes de l’escola: S’hi disposa d’una caldera de calefacció. 

- Cuina: La instal·lació de la cuina està per dos fogons, una marmita de gas, una fregidora a gas, 

i un escalfador instantani. 

L’edifici escola rep el subministrament a través de la xarxa pública de gas i per tant no necessitem cap 

tipus d’emmagatzematge de gasoil. 

FOGONS:       MARMITA A GAS: 
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FREGIDORA A GAS:     ESCALFADOR A GAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.2.- INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL 

Per tal de subministrar gas natural a l’edifici, es disposa d’una escomesa de PE-90mm. La pressió de 

subministrament és de mitja pressió B (dades de subministrament facilitades per PRIMAGAS). El 

comptador de gas estarà situat a la zona d’entrada a l’escola pel pati d’entrada dels alumnes, dins un 

armari amb accés des del carrer. Previ al comptador s’hi instal·larà un regulador de mitja pressió B a 

baixa pressió. 

El comptador serà de lloguer i estarà ubicat a continuació de l’armari de regulació.  

Des del comptador fins a entrar a l’edifici, la canonada de gas anirà soterrada. 

Les canonades de la instal·lació seran d’acer negre.  A l’interior, la cuina disposarà d’una alimentació 

per als fogons, la marmita, la fregidora i l’escalfador. La sala de calderes de l’escola disposarà d’una 

alimentació de gas per a la caldera. 

El següent esquema tipus mostra els elements que conformen la instal·lació: 

 

 

Cada aparell de consum disposarà de la seva clau de pas i del seu regulador tal i com mostren els 

plànols i esquemes adjunts. 

 

7.7.3.- VENTIL·LACIONS 

Les sales que estiguin destinades a allotjar aparells de combustió, hauran de complir unes ventilacions 

mínimes, aquestes son: 
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- Cuina: 

La cuina disposarà de ventilació natural a través de les finestres. Aquesta ventilació complirà els 2l/s 

per m² de superfície exigits per la normativa vigent. 

També disposarà de ventilació natural a través d’orificis que donaran directament a l’exterior per donar 

compliment a la ventilació en dependències que contenen aparells a gas: 

- Per la ventilació inferior es practicarà un orifici, el qual no estarà a més de 30cm del sòl, de 

20x20 = 400 cm2 superiors als 16x5 = 80 cm2 que exigeix la ITC MI-IRG-07. 

- Per la ventilació superior es practicarà un orifici el qual es trobarà a menys de 1 m del sostre, de 

dimensions 20x20 = 400 cm2, superior als 100 cm2 que exigeix la ITC MI-IRG 07. 

- Independentment d’aquests orificis, la cuina disposarà d’una campana extractora la qual cobrirà 

tots els aparells a gas de la cuina. Aquesta compleix lo especificat en la ITC MI-IRG-05 

(ap.05.2.31) i en la ITC MI-IRG-07 (ap. 07.4.4) 

- Sala de calderes:  

- Ventilació superior: Per la ventilació superior es practicarà una obertura la qual estarà a 30 cm 

com a màxim des de la part superior de l’orifici fins al sostre, de dimensions 50x30= 1.500 cm² 

superior als Sx30 + 5% (secció rectangular) d’acord amb la norma UNE 60601:2000/2M:2004  

[(27,61x30)*1,05= 869,71 cm2] amb un mínim de 350 cm². 

- Ventilació inferior: Per la ventilació inferior, es disposa d’una superfície de ventilació equivalent 

a 50x30 = 1.500 cm², superior als 5 cm² per kW + 5% (secció rectangular) que marca la norma 

UNE 60601:2000/2M:2004 [(5x265)*1,05= 1.391,25 cm2]. 

Vegeu plànol adjunt de les sales d’instal·lacions tècniques. 

 

  7.7.4.- XEMENEIES 

Es disposa de dues xemeneies a la sala de calderes, una per a cada caldera. 

La cuina disposa d’una xemeneia per a poder connectar la campana extractora. 

Les xemeneies de les calderes seran de planxa amb aïllament de llana de roca mentre que la 

xemeneia de la cuina serà de xapa d’acer. 

 

 

7.8.- ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ 

 7.8.1.- CONNEXIÓ D’ESCOMESA 

En el nostre edifici el gas arribarà en MPB, és a dir, una pressió d’entre 0,4 i 4 bars. Aquesta pressió es 

manté fins a arribar a l’armari de regulació col·locat a façana on també hi ha ubicat el comptador i es 

reduirà fins a BP. 

La connexió de l’escomesa la farem per la banda del carrer Zona Esportiva i ens arribarà enterrada a 

una profunditat de 90 cm. 

 

7.8.2.- CLAU D’ESCOMESA 

Dispositiu ubicat al límit de la propietat, accessible des de l’exterior de la propietat i fàcilment 

identificable, que dona inici al pas del gas a la totalitat de la instal·lació receptora. És el límit de la 

responsabilitat de l’empresa subministradora. 

El seu emplaçament el decidirà l’empresa subministradora d’acord amb la propietat, situant-la 

enterrada pròxima al límit de la propietat o a l’interior de l’armari de regulació al mateix límit de la 

propietat. 

 

7.8.3.- ARMARI D’ESCOMESA 

L’armari de l’escomesa es troba situat al límit de la propietat, com es pot veure als plànols adjunts. 

El conjunt de regulació anirà allotjat en un armari, quedant així denominat armari de regulació. La 

instal·lació precisarà d’un armari de regulació ubicat al límit de la propietat. L’armari de regulació serà 

tipus A-50 per a un cabal nominal de 50 m3/h. 

Requisits que ha de complir l’armari de regulació: 

- S’hauran d’instal·lar de manera que la base inferior del mateix estigui a una alçada respecte 

el nivell del terra compresa entre 0,5m i 1,50 m. 
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Clau d’abonat 

És la clau que, pertanyent a la instal·lació comú, dóna inici a la instal·lació individual, sent obligatoria en 

tots els casos. L’accessibilitat ha de ser grau 2 des del límit de la propietat per a l’Empresa 

Subministradora, havent de ser bloquejable i precintable.  

 

Limitador de cabal  

Aquest limitador es col·loca insertat a la rosca d’entrada al comptador 

 

Comptador G-25 

Els comptadors de membrana estan formats per un grup mesurador, una caixa i un totalitzador. El grup 

mesurador està format per dos compartiments, en cadascun els quals hi ha una membrana mòbil que 

transmet el moviment a un conjunt de bieles.  

L'entrada i sortida del gas és distribuïda per dues corredisses. Les membranes es posen en moviment 

per la diferència de pressió entre l'entrada i la sortida.  

Les corredisses distribueixen el gas alternativament d'un costat a un altre de la membrana i els seus 

respectius compartiments.  

El moviment alternatiu de les membranes, és transformat a través de les bieles i d'un arbre de maneta 

en un moviment de rotació que es transmet el totalitzador mitjançant una transmissió estanca. 

El comptador G-25 permet un cabal màxim de 40 m3/h i té un diàmetre de connexió de R2 ½”. 

 

Vàlvula de seguretat per defecte de pressió 

De rearmament automàtic de model acceptat pel Grup Gas Natural. L’empresa subministradora 

informarà sobre la necessitat de la seva instal·lació. 

 

Presa de pressió a la sortida del comptador 

 

 

 

7.8.4.- CLAU GENERAL ABONAT 

Es situarà de manera que el tram anterior a la mateixa clau dins de l’edifici sigui el més curt possible o 

bé a l’exterior del mateix però accessible des de l’interior. Aquesta clau haurà de ser de grau 

d’accessibilitat 1 per a l’usuari. 

Aquesta clau general d’abonat estarà situada a la sala de calderes. 

 

7.8.5.- PRESCRIPCIONS GENERALS 

7.8.5.1.- Canonades vistes 

Les distàncies mínimes amb altres instal·lacions seran les següents: 

 

    

7.8.5.2.- Canonades a l’interior de beines 

Aquestes aniran protegides per evitar cops i xocs. Aquest cas es donarà a la sala de calderes quan 

entri al local i a la cuina. 

 

7.8.5.3.- Canonades encastades 

L’accés a l’armari d’escomesa es farà a partir de l’encastament que la canonades de polietilè, a l’interio 

d’una beina, fins a una alçada màxima de 1,5 m, com s’observa a l’esquema següent: 
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7.8.5.4.- Canonades enterrades 

La canonada enterrada es durà a terme al tram que discorri entre l’armari d’escomesa i l’entrada al 

local de la sala de calderes. Aquesta instal·lació s’instal·larà de la següent manera: 
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8.- INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

8.1.- OBJECTE DEL PROJECTE 

Aquest Projecte té per objecte definir les característiques tècniques de la instal·lació contra incendis 

per, de conformitat amb la normativa vigent, realitzar l'evacuació en un edifici de nova construcció 

dedicat a l'ús educatiu en cas d'incendi i l'extinció de petits focus de foc.  

 

8.2.- SITUACIÓ I PROPIETAT DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació que es descriu en aquest Projecte està ubicada a la població de Canyelles. La propietat 

de la instal·lació a la data que es redacta el Projecte correspon al Projecte Final de Grau: 

Desenvolupament del projecte executiu de les instal·lacions d’un edifici destinat a centre educatiu. 

 

8.3.- AUTOR DEL PROJECTE 

L’autor del Projecte d’Instal·lacions és: Cristian Venzal Moreno. 

 

8.4.- INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

La instal·lació serà realitzada per: Empresa Instal·ladora a designar. 

 

8.5.- COMPANYIA SUBMINISTRADORA 

El subministrament d’aigua per als elements de protecció contra incendis serà SOREA. 

 

8.6.- NORMATIVA 

Per a la realització del projecte s'ha tingut en consideració les següents Normatives, Reglaments i 

Ordenances vigents en la data de realització del mateix : 

- CTE. Codi Tècnic de l'Edificació CTE-DB-SI.  

- RBT. REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ. (Reial decret 842/2002 de 2 

d'agost i Instruccions Tècniques Complementàries, BOE 224 de 18 de setembre de 2002).  

- Normes UNE esmentades en el R.B.T.  

- REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS (Reial decret 

1942/1993, de 5 de novembre).  

- Codi Tècnic de normativa contra incendis en l'edificació. Edicions LITEAM.  

- Regla Tècnica per als proveïments d'aigua contra incendis. Editorial CEPREVEN.  

- Reglament d'aparells a pressió.  

- Instrucció tècnica complementària MIE-AP5.  

- Normes de companyia subministradora.  

- Directives comunitàries CE. 

 

8.7.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

L’edifici, que és un centre d’ensenyament primari han de complir les exigències bàsiques de seguretat 

en cas d’incendi. Aquestes exigències queden establertes al DB SI dels CTE. 

Per complir aquestes exigències es limitarà: 

- Propagació de l’incendi per l’interior de l’edifici. 

- Propagació de l’incendi per l’exterior. 

- Mitjans d’evacuació adequats: tenint en compte la densitat d’evacuació a cada local, les portes 

de pas, els passadissos i rampes i escales, la longitud dels recorreguts d’evacuació i la 

senyalització i enllumenat d’emergència. 

- Instal·lacions de protecció contra incendis: utlitzant recursos per a la lluita contra incendis a 

partir d’alarmes, les boques d’incendi equipades, els extintors manuals i la senyalització 

d’aquests. 

- Facilitat per a la intervenció de bombers. 

- Resistència al foc de l’estructura. 
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8.7.1.- LIMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI 

8.7.1.1.- Sectors d’incendi 

Sectors d’incendi 

El nostre edifici està compost per dues plantes que formen un sol sector d’incendi. L’edifici consta de 

quatre locals de risc especial. 

A continuació s’especifiquen les característiques de la nostra instal·lació: 

La taula 1.1. del CTE DB-SI 4, ens classifica l'edifici segons el seu ús i a partir d'aquí ens especifica els 

elements tant de detecció com d'extinció a col·locar. 

 

 

 

 

El nostre centre docent té 2680,58m1, valor inferior als 4000m2, per tant tot l’edifici forma un sol sector 

d’incendi. 

 

Elements separador de sectors 

A la taula 1.2. dels DB-SI es defineix la resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten 

els sectors d’incendi: 

 

 

Per tant la resistència de les parets, sostres i portes que delimiten el sector d’incendi seran EI60. 

 

8.7.1.2.- Locals de risc especial 

Els locals i zones de risc especial integrats a l’edifici es classifiquen en risc alt, mitjà i baix segons els 

criteris de la taula 2.1 del DB-SI. Aquests locals i zones han de complir les condicions que estableix la 

taula 2.2 del mateix DB. 
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Els nostres locals de risc especial seran la cuina, el local INS1 on hi haurà la sala de calderes, el local 

INS2, on hi haurà el subquadre de plaques solars i l’acumulador auxiliar d’aigua i consergeria, on hi 

haurà quadres secundaris. 

Aquests locals queden especificats als plànols adjunts. 

 

 

La resistència al foc dels pilars, seran R90, de les parets i sostres que separen aquest locals de la resta 

de l’edifici és EI90, les portes de comunicació amb la resta de l’edifici de resistència EI2 45-C5. 

 

8.7.1.3.- Reacció al foc dels materials 

La compartimentació d’incendis dels espais ocupables han de tenir continuïtat als espais ocults, tals 

coms falsos sostres. A la taula 4.1 s’especifica la classe de reacció al foc dels elements constructius: 

 

 

A la taula anterior s’especifiquen la reacció al foc d’elements decoratius i mobiliari que equival a Zones 

Ocupables que s’estén als passadissos, que serà per a parets i sostres del tipus C-s2,d0 i dels terres 

EFL. 

 

 

8.7.2.- RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS 

L'edifici és públic ja que serà un centre de docència . A partir d'aquí se'ns defineixen els següents 

elements: 

- Alarma: Degut que la nostra superfície construïda és superior a 1000 m2, col·locarem una a 

la PB i una altra a la P1. Aquestes emetran senyals visuals i acústiques. 

- Extintors: instal·larem extintors de capacitat 21A – 113B. Aquests es disposaran a cada 

planta a una distància de 15 metres de recorregut com també en aquelles zones de risc 

especial. Als locals i zones de risc especial els extintors seran 21A o 55B (CO2). 
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- Boques d’incendi equipades l’edifici: s’instal·laran de manera que quedi cobert per la 

longitud de les mànegues. La seva col·locació és obligatòria degut a que la nostra superfície 

construïda és major a 2000 m2. 

La disposició d’aquests elements es poden veure als plànols adjunts. 

 

8.7.2.1.- Extintors portàtils 

És un aparell autònom que conté un agent extintor, el qual pot ser projectat i dirigit sobre un foc per 

l'acció d'una pressió interna.  

Es disposarà d’un extintor a cada replà d'escala i un nombre suficient de manera que el recorregut en 

cada planta des de qualsevol origen d'evacuació fins a un extintor sigui igual o inferior als 15 metres.  

Cadascun dels extintors de pols seca, tindrà una eficàcia com a mínim 21A-113B (A per focs de 

matèries sòlides, i B per focs de matèries líquides). A la cuina, a la sala de màquines i a la coberta, 

s'instal·larà a més de l'extintor anterior, un extintor de CO2, amb eficàcia 21B, per apagar possibles 

focs de caràcter elèctric. (Vegeu plànols adjunts.)  

Hem escollit extintors de la casa comercial PRODEIN de pols seca de 6kg (model P6X) i de CO2 de 5 

kg (model FI 5000). 

Els extintors d'incendi, les seves característiques i especificacions s'ajustaran al "Reglament d'aparells 

a pressió " i a la seva Instrucció tècnica complementària MIE-AP5.  

L'emplaçament dels extintors permetrà que siguin fàcilment visibles i accessibles, preferentment sobre 

suports fixats a paraments verticals, de manera que la part superior l'extintor quedi, com a màxim, a 

1,70 metres sobre el sòl. 

 

8.7.2.2.- Polsadors d’alarma 

Els polsadors d’alarma es situaran de manera que la distància màxima a recórrer, des de qualsevol 

punt d’ubicació fins a un polsador no superi els 25 metres. Aquests estaran compresos entre els 1,2 i 

els 1m5 metres sobre el terra, prestant especial atenció quan es pugui donar la presència de persones 

amb discapacitats físiques. Hem escollit polsadors de la casa comercial NOTIFIER model MCPA1A-

R470SF, rearmables de color vermell per a sistema convencional. Incorpora una caixa de muntatge,  

clau per a rearmament i resistència d’alarma. No inclou tapa protectora de plàstic. 

 

8.7.2.3.- Boques d’incendi equipades 

Tindre un total de 8 BIE disposades als recorreguts d’evacuació d’ocupants de l’escola. La seva 

ubicació es veu als plànols adjunts de protecció contra incendis.  

El tipus serà de BIES-25, la seva instal·lació es pot veure als plànols adjunts. 

Les dades de partida de la instal·lació d’aigua referent a les BIES, són les següents: 

 Cabal subministrat: 15 m3/h 

 Pressió de l’escola: 4,4 kg/cm2. 

Aquestes dades han estat facilitades per l’empresa subministradora SOREA. 

 

8.7.2.4.- Protecció passiva 

Aquests tipus de protecció consisteix en elements que dificulten la propagació de l’incendi i faciliten 

l’evacuació de les persones que es troben al seu interior.  

 

8.7.3.- CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS 

8.7.3.1.- Ocupació 

La densitat d’ocupació dels diferents locals de l’escola queden especificats als plànols de protecció 

d’incendis, que està en funció de la superfície útil del local i l’ocupació. 

 

8.7.3.2.- Espai exterior segur 

És l’espai on es dona per finalitzada l’evacuació dels ocupants de l’edifici. Ha de complir els següents 

requisits. 

- Superfície > 0,50m2/persona, en un radi de 0,1 P*m, on P és el número d’ocupants previstos 

per la sortida. 

- A més de 15 metres de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària. 

- Ha de permetre la dissipació de calor i fums i accessible per a bombers. 
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8.7.3.3.- Evacuació d’ocupants 

Per garantir que en cas d’emergència, l’evacuació de l’edifici sigui el més ràpida possible i còmode, 

haurem de comprovar que els elements d’evacuació compleixen el que especifica el CTE-DB-SI3: 

- Les portes i passos han de tenir una amplada mínima de 0,80 metres i no poden excedir de 

1,20 metres. 

- El passadís ha de tenir una amplada superior a un metre. 

- Les portes obren en el sentit de l’evacuació. 

 

8.7.3.4.- Recorreguts d’evacuació 

Als plànols adjunts de protecció contra incendis s’indiquen els recorreguts d’evacuació des de cada un 

dels locals de l’edifici. 

A més, s’indica el número que correspon a cada sortida amb les següents característiques: 

- Amplada porta de sortida. 

- Capacitat d’evacuació total de persones que permet aquesta sortida. 

- Evacuació del número de persones.   

 

8.7.3.5.- Senyalització i llums d’emergència 

Llums d’emergència 

L’objectiu és garantir la seguretat d’evacuació per als ocupants de l’escola. Aquest enllumenat actuarà 

en cas de fallida del subministrament elèctric. L’entrada en funcionament serà automàtica quan es 

produeixi una caiguda de tensió o quan la tensió sigui inferior al 70% del seu valor nominal. 

La instal·lació d'aquest enllumenat serà fixa i estarà proveïda de fonts pròpies d'energia. Només es 

podrà utilitzar el subministrament exterior per procedir a la seva càrrega, quan la font pròpia d'energia 

estigui constituïda per bateries d'acumuladors o aparells autònoms automàtics. L’enllumenat 

d'evacuació haurà de poder funcionar, com a mínim, durant una hora, proporcionant la il·luminació 

prevista. 

Les rutes d’evacuació per on es condueixin els ocupants estan indicades als plànols adjunts. La 

longitud d’aquests recorreguts seran inferiors a 25 metres. 

L'enllumenat d'evacuació ha de proporcionar, a nivell del sòl, i en l'eix dels passos principals, una 

il·luminació mínima d'1 lux. En els punts en els quals estiguin situats els equips de les instal·lacions de 

protecció contra incendis que exigeixin utilització manual i en els quadres de distribució de l'enllumenat, 

la il·luminació mínima serà de 5 lux. En aquests punts a més, s'hauran de col·locar senyals 

fotoluminiscents d'una dimensió de 210 x 210 mm.  

 

Senyalització 

S'han de disposar senyals indicatius de direcció dels recorreguts que s'han de seguir des de tot origen 

d'evacuació fins a un punt des del qual sigui directament visible la sortida o la senyal que l'indica. 

En els punts dels recorreguts d'evacuació que hagin d'estar senyalitzats en què hi hagi rutes 

alternatives que puguin induir a error, també es disposaran els senyals abans citades, de manera que 

quedi clarament indicada l'alternativa correcta. 

D’aquesta manera hi haurà senyalització en els següents casos: 

- SORTIDA: en recintes > 50 m2. 

- SORTIDA D’EMERGÈNCIA: a totes les sortides. 

- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes superiors a 100 persones i en tots els canvis 

de direcció. 

 

 

8.8.- PROGRAMA DE MANTENIMENT 

El programa de manteniment dels mitjans materials de protecció d’incendis serà realitzat pel personal 

d’una empresa de manteniment autoritzat, o bé pel personal de l’usuari o titular de la instal·lació. 
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EQUIP O SISTEMA 
CADA 

TRES MESOS SIS MESOS 

Extintors d’incendi 

Comprovació de l’accessibilitat, senyalizació, bon estat aparent 

de conservació. Inspecció ocular de segurs, precintes, 

inscripcions, etc. Comprovació del pes i pressió en el seu  cas. 

Inspecció ocular de l’estat extern de las parts mecàniques 

(boquilla, vàlvula, manguera, etc.) 

 

Hidrants 

Comprovar l’accessibilitat al seu entorn i la senyalització als 

hidrants enterrats. Inspecció visual comprovant l’estanqueïtat 

del conjunt. Treure les tapes de sortida, engrassar les  rosques 

i comprovar l’estat de les juntes dels racors. 

Engrassar la torca 

d’accionament o emplenar la 

càmera d’oli. Obrir i tancar 

l’hidrant, comprovant el 

funcionament  correcte de la 

vàlvula principal i del sistema de 

drenatge. 

 

 

EQUIP O SISTEMA 
CADA 

ANY CINC ANYS 

Extintors d’incendi 

(Es rebutjaran aquells que, a juici 

de l’empresa de manteniment 

presenti defectes que posin en 

dubte el correcte funcionament i la 

seguretat de l’extintor o bé aquells 

per als que no existeixin peces 

originals que garanteixin el 

manteniment de les condiciones de 

fabricació.) 

Comprovació del pes i pressió en el seu cas. En el cas 

d’extintors de pols amb ampolleta de gas d’impulsió se 

comprovarà el bon estat de l’agent extintor i el peso i aspecte 

extern de l’ampolleta. Inspecció ocular de l’estat de la mànega, 

boqueta o llança, vàlvules i llança mecàniques.  

NOTA; En esta revisió anual no serà necessària la obertura 

dels extintors portàtils de pols amb pressió permanent, a no 

ser quea les comprovacions que es citen s’hagin observat 

anomalies que ho justifiquin. En el cas d’obertura de l’extintor, 

l’empresa de manteniment situarà a l’exterior del mateix un 

sistema indicatiu que acrediti que s’ha realitzat la revisió 

interior de l’aparell. Como a exemple del sistema indicatiu que 

s’ha realitzat la obertura i revisió interior de l’extintor, es pugui 

utilitzar una etiqueta indeleble, de forma de l’anell, que se 

col·loca al coll de l’ampolla abans del tancament de l’extintor i 

que no pugui ser retirada sense que se produeixi la destrucció 

o deteriorament de la mateixa. 

A partir de la data de 

timbrat de l’extintor (i 

per tres vegades) se 

disposarà al retimbrat 

del mateix d’acord amb 

la ITC-MIE-AP5 del 

Reglament d’aparells a 

pressió sobre extintors 

d’incendis. 

 

 

 

 

EQUIP CADA 3 MESOS CADA 6 MESOS 

Sistemes automàtics de detecció i 

alarma 

Comprovació de funcionament de les 

instal·lacions (amb cada font de 

subministrament). Substitució de pilots, 

fusibles…, defectuosos. Manteniment 

d’acumuladors (neteja de borns, 

reposició d’aigües destil·lades, etc.). 

 

Sistema manual d’alarma d’incendis 

Comprovació de funcionament de la 

instal·lació (amb cada font de 

subministrament). Manteniment 

d’acumuladores (neteja de borns, 

reposició d’aigües destil·lades, etc.). 

Engrassar la rosca d’accionament o 

emplenar la càmera d’oli. Obrir i tancar 

l’hidrant, comprovant el funcionament 

correcte de la vàlvula principal y del 

sistema de drenatge. 

 

 

EQUIP O SISTEMA 
CADA ANY 

Sistemes automàtics de 

detecció i alarma 

Verificació integral de la instal·lació. Neteja de l’equip de centrals i accessoris. Verificació 

d’unions roscades o soldades. Neteja de reglatges de relés. Regulació de tensions i 

intensitats. Verificació dels equips de transmissió d’alarma. Prova final de la instal·lació amb 

cada font de subministrament elèctric. 

Sistema manual d’alarma 

d’incendis 

Verificació integral de la instal·lació. Neteja dels seus components. Verificació d’unions 

roscades o soldades. Prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament elèctric. 

 

8.9.- POSADA EN MARXA I VERIFICACIÓ 

L’enginyer de posada en servei ha de provar i verificar que el sistema instal·lat funciona correctament i, 

en particular, comprovar que: 

- Tots els detectors i polsadors manuals funcionen. 

- La informació donada per l’equip de control i senyalització és correcte. 

- Qualsevol connexió a una central receptora d’alarmes o d’avís d’averies està operativa i que 

els missatges són correctes i clars. 

- Els dispositius d’alarma funcionen correctament. 

- Totes les funcions auxiliars poden ser activades. 

Després de l’aprovació inicial, les autoritats responsables de la protecció contra incendis i les 

organitzacions d’assegurances poden requerir inspeccions periòdiques com a condició de la renovació 

de la aprovació. El sistema ha de ser inspeccionat un cop l’any. 
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Durant la inspecció s’ha de comprovar que: 

- La inspecció manté la seva funcionalitat i operar correctament. 

- S’han realitzat les operacions de servei i reparació. 

- S’ha mantingut al dia i correctament el llibre de registre. 

- El sistema tal com està instal·lat necessita modificar-se per a un canvi d’ús o la disposició 

interior de l’edifici o en la zona protegida per la instal·lació. 

- El sistema instal·lat encara satisfà els requisits inicials per a la protecció de vides i béns i les 

necessitats de protecció previstes. 

És important assegurar que les operacions de revisió i de manteniment no generen falses alarmes. 
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9.- INSTAL·LACIÓ D’AUDIOVISUALS, CONTROL I DADES 

9.1.- OBJECTE DEL PROJECTE 

La instal·lació de telecomunicació de l’edifici està formada per una xarxa informàtica que integra veu i 

dades amb cablejat estructurat, uns sistema WIFI d’accés a la xarxa sense fils, un sistema de 

megafonia que serveix per comunicar avisos de veu, emetre música ambient i els avisos o sintonies de 

final de classe, un sistema de captació, amplificació i distribució de televisió i radio, una instal·lació de 

porter electrònic i un sistema d’avisadors acústics (independent de la megafonia) per detectar fugides 

dels alumnes per les portes d’emergència. 

Totes les instal·lacions estaran generalment centralitzades a consergeria: la central de megafonia, els 

polsadors de control dels avisadors acústics i el control del porter electrònic. Els racks que centralitzen 

la xarxa informàtica, s’instal·laran a consergeria i a l’Aula d’informàtica. L’amplificador de televisió es 

col·locarà en el RITS (Recinte d’Instal·lacions de Telecomunicacions Superior de dimensions mínimes 

de 200 x 100 x 50 (altura, amplada, fondària) ubicat a la planta primera. 

Dins de consergeria, s’habilitarà un recinte de telecomunicacions de dimensions mínimes de 200 x 100 

x 50 (altura, amplada, fondària). Dins d’aquest recinte es col·locaran els amplificadors i d’altres equips 

de megafonia, les regletes d’entrada de telefonia, i d’altres equips que no són d’aquest capítol com la 

central d’alarmes. En aquest recinte també es preveu que s’instal·laran les possibles ampliacions 

d’aquests sistemes i la incorporació de nous. 

 

9.2.- SITUACIÓ I PROPIETAT DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació que es descriu en aquest Projecte està ubicada a la població de Canyelles, comarca del 

Garraf, província de Barcelona. La propietat de la instal·lació a la data que es redacta el Projecte 

correspon al Projecte Final de Grau: Desenvolupament del projecte executiu de les instal·lacions d’un 

edifici destinat a centre educatiu. 

 

9.3.- AUTOR DEL PROJECTE 

L’autor del Projecte d’Instal·lacions és: Cristian Venzal Moreno. 

 

9.4.- INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

La instal·lació serà realitzada per: Empresa Instal·ladora a designar. 

 

9.5.- NORMATIVA 

Per a la realització del Projecte s’han tingut en consideració les següents Normatives, Reglaments i 

Ordenances vigents a la data de realització del mateix: 

- EIA/TIA 568B1, B2, B3 (Estàndard de Cablatge de Telecomunicacions en Edificis Comercials, 

Components per a cablatge sobre par trenat balancejat, Components sobre cablatge sobre 

Fibra Òptica) 

- EIA/TIA 569A (Espais i Canalitzacions per a Telecomunicacions) 

- EIA/TIA 607A - EN50310 (Apantallament i Posada a Terra per a Telecomunicacions) 

- EIA/TIA 606A (Administració i Identificació de la Infraestructura de Telecomunicacions) 

- EIA/TIA 758 (Cablatge de Planta Externa propietat del client) 

- ISO-IEC 11801 – 2002 (Cablatge Genèric en edificis propietat del client) 

- EN50173 – 2002 (Informació Tecnològica – Sistemes de Cablatge Genèrics) 

- EN50174 (Informació Tecnològica – Instal·lació de Cablatge) 

 

Altres recomanacions: 

 

– Tots els materials plàstics utilitzats com adaptadors per a sèries de mecanismes, blocs de 

connexió sistema 110, etc...hauran complir amb l’estàndard UL-94V, que garantitza el 

tractament del material plàstic contra el foc.  

– Les cobertes dels cables tant de coure com de fibra òptica hauran d'anar tractades davant el 

foc, i no desprendre fums tòxics en cas d'incendi (LSZH), complint amb la normativa IEC 

332-1  

– Les cobertes dels tirantets hauran d'anar tractades davant el foc i no desprendre fums tòxics 

en cas d'incendi (LSZH), complint amb la normativa IEC 332-1 
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– Els elements metàl·lics de connexió com els plafons, preses d'usuari, etc, compliran amb 

l'apartat 15 del FCC en quant a emissions radioelèctriques. 

– El fabricant dels components a instal·lar estarà certificat ISO 9001, de  manera que 

s'asseguri uns requisits mínims en el procés de fabricació.   

– Els components seran verificats individualment per laboratoris independents com ETL amb 

programes de verificació que garanteixen la traçabilitat en la fabricació i la consistència en la 

qualitat com el programa ETL-Verified. D'aquesta manera imparcial s'assegura una qualitat 

mínima i similar per a tots els productes fabricats. 

 

 

9.6.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

9.6.1.- INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA DE VEU I DADES 

Els diferents Operadors del Servei Telefònic Bàsic, accediran a l’edifici a través del pericó extern que 

connecta les xarxes d’alimentació o els cables que uneixen les centrals telefòniques, amb l’edifici. 

Arriben al Recinte d’Instal·lació de Telecomunicacions, i en ell conclouen en unes regletes de connexió 

(regletes d’Entrada), independents per a cada operador muntades en el Registre Principal per a  

telefonia. Fins aquest punt, és responsabilitat de cada operador el seu disseny, dimensionat i 

instal·lació. En el mateix Registre Principal,  es col·locaran les regletes de connexió (Regletes de 

Sortida) des de les quals partiran  els parells que es distribueixen fins a la centraleta de telefonia. 

Des dels parells situats al recinte de telecomunicacions fins a un regleter de connexió especial per a la 

centraleta de telefonia, hi anirà una mànega de 25 parells, que es connectarà al dit regleter i d’aquest a 

la centraleta, per a poder donar servei a un nombre elevat de trucades simultànies en cas d’utilització 

de línies analògiques i digitals i si s’escau i tenir una important previsió de creixement futur. 

La centraleta mínima que es recomana per a la contractació de quatre accessos bàsics, és a dir 8 

canals XDSI i que inclogui un mínim de 30 extensions.  

De les extensions de la centraleta partirem cap el regleter de connexió de la centraleta i des d’aquest 

regleter aniran cap els patch panels del RACK de 800mm d’ample i 900mm de fondària situat a la 

planta inferior amb una mànega de 50 parells per donar servei a una previsió de 50 preses de veu. Des 

del RACK fins a les preses s’utilitzarà un cable directe de 4 parells UTP de categoria 6, així la topologia 

emprada serà en estrella.  

De la mateixa manera, des del  RACK anirem a totes les preses de VEU i DADES directament amb un 

cable de categoria 6 independent a excepció de les preses de la sala d’informàtica. Existirà dins 

aquesta sala un RACK de 12U amb 800mm d’alçada, 800mm d’ample i 600mm de fondària per a donar 

servei a  (18)les 24 preses d’aquesta estança.  

S’interconnectarà el RACK de consergeria amb el RACK de la sala d’informàtica amb 6 cables de 

categoria 6 que permetran tant el pas de la informació de dades com de veu entre ambdós racks. El 

RACK de la sala d’Informàtica serà de 12U amb 800mm d’alçada, 800mm d’ample i 600mm de 

fondària. 

Nombre de preses RJ45 de veu i dades:  

Planta Baixa:      Planta Primera: 

 

LOCAL Psimples Pdoble 

A1 2   

A2 2   

A3 2   

A4 2   

A5 2   

A6 2   

A7 2   

A8 2   

A9 2   

A10 2   

A11 2   

A12 2   

AG2 2   

AG3 2   

AG4 2   

AG5 2   

MU 2   

INF 2   

PLA1 2   

PLA2 2   

T2   1 

T3   1 

T4   1 

STI   1 

 

TOTAL 70 14 

 

LOCAL Psimples Pdoble 

INF1 2   

INF2 2   

INF3 2   

INF4 2   

INF5 2   

INF6 2   

PSICO 2   

REDUÏT INF 2   

TUTORIA INF   1 

CONS.   1 

SECRETARIA   4 

CAP ESTUDIS   1 

DIRECCIÓ   1 

AMPA   1 

BIBLIOTECA 8   

SALA PROF. 6   

MENJADOR   1 
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9.6.1.1.- Condicions de la instal·lació de veu i dades 

Les preses de telefonia i dades seran en preses simples que opcionalment poden ser de veu o bé de 

dades  amb un connector RJ-45 cadascuna. L’esquema de la xarxa total es reflecteix en els planells 

corresponents. 

S'utilitzaran xarxes d'edifici LAN amb un sistema de cablejat estructurat de categoria 6. S'ha escollit un 

cablejat estructurat de categoria 6 pels múltiples serveis que pot suportar, en el cas estudiat veu i 

dades, i per la facilitat que presenta en la seva reconfiguració. 

La topologia de cablejat és de tipus estrella des de l'armari de distribució fins a l'usuari, és a dir un 

cable per a cada sortida dels punt de treball. S'ha utilitzat cable de parells trenats format per 4 parells 

sense blindatge de 100 Ohm UTP de categoria 6. El cablejat es distribuirà per tot l'edifici mitjançant la 

part de safata de senyal, i de la safata al punt de treball mitjançant tub de PVC rígid o la pròpia safata. 

Els terminals de connexió de l'usuari estan formats per 1 connector RJ45, per veu o per dades, de 8 

pins que permeten la connexió dels 4 parells del cable. 

 

La distància màxima des de la terminació de l'armari de distribució fins al terminal de sortida de l'àrea 

de treball tindrà un màxim de 90m. La longitud màxima del cables d'interconnexió dins l'armari de 

distribució serà de 6m. La longitud màxima del cable des del terminal de l'usuari fins a l'equip de l'usuari 

serà de 3m. Globalment, la distància des de l'armari de distribució fins a l'equip de l'usuari serà  inferior 

a 100m per garantir el bon funcionament de la xarxa. 

L’armari de distribució serà metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de dimensions 2000mm d’altura x 

900mm de fons x 800mm d’ample, porta amb vidre de seguretat, pany amb clau i accés frontal i 

posterior, equipat amb bateria d’endolls i ventilació forçada, col·locat superficialment a la sala 

instal·lacions de la planta baixa. 

 

9.6.1.1.1.- Subsistema horitzontal 

L’enllaç horitzontal es defineix com el conjunt de cables, dispositius de connexió (preses, connectors, 

panells per fer ponts, regletes de distribució), canalització i fuetons de connexió/ assignació empleats 

entre l’àrea de treball i els equips ubicats al distribuïdor de planta, incloent els components 

d’interconnexió horitzontal. 

La solució proposada per l’horitzontal es basa en un únic sistema de cablatge a tot el canal: el sistema 

Categoria 6 de Tyco Electronics AMP. 

 

9.6.1.1.2.- Cable horitzontal 

 

El sistema de cablatge a instal·lar serà del tipus UTP de 4 parells 23 AWG 100 Ω Categoria 6 de AMP, 

capaç de suportar marges a l’enllaç per sobre de la proposta de Categoria 6, oferint una destacable 

baixa atenuació i una excepcional prestació NEXT. 

Els fuetons de connexió/ assignació RJ45/RJ45 seran de les mateixes característiques que el cable, 

igual que les preses femella RJ45 de lloc de treball i els panells RJ45/110 d’enllaç veu/dades, 

aconseguint d’aquesta manera un canal homogeni a nivell de prestacions. 

 

9.6.1.1.3.- Ruta horitzontal 

La distribució de cablatge horitzontal es realitzarà sota la canalització prevista al projecte executiu i 

partirà dels panells d’enllaç veu/dades de cada distribuïdor de planta i de forma radial fins els diferents 

llocs de treball, finalitzant la connexió en una presa UTP RJ45 Cat.6; de tal manera que cada enllaç de 

cable horitzontal acompleixi la limitació de distància recomanada de 90metres. 

Tota la ruta de cablatge UTP anirà canalitzada independentment de les línies de potència elèctrica i 

fora de l’abast de la il·luminació amb reactàncies. 

 

9.6.1.1.4.- Connexió a la presa i panells d’enllaç veu/dades 

La connexió a la presa es troba a l’àrea de treball i inclou els connectors i la caixa on s’ubiquin. Els 

connectors s’adaptaran a les prestacions del cable horitzontal Cat.6, igual que els panells que 

reflecteixen les preses o enllaços veu/dades de lloc de treball dintre dels racks principals i secundaris 

de planta. 
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L’esquema d’assignació de pins pel cablatge de coure es podrà realitzar segons l’especificació T568A o 

T568B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’utilitzarà el mateix esquema tant en panell de distribució com en presa de treball. Els panells de 

distribució o enllaços veu/dades seran de muntatge en rack de 19”, amb 24 ports connectors RJ-45 a la 

part frontal i blocs de connexió tipus 110 a la part posterior, d’acord amb les especificacions ISO/IEC 

11801 per aplicacions de classe E. 

Al preparar el cable per a la seva connexió, es seguiran el passos següents: 

- Retirada de la coberta suficient del cable per aconseguir una longitud que permeti treballar, 25-

50 mm per a connectors individuals, i una mica més per encasts en panells. 

- Destrenat acurat dels conductors per facilitar la instal·lació als punts de connexió del IDC 

(Insulation Displacement Connection) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Connexió dels conductors al IDC segons les recomanacions dels fabricants. Ajust dels 

conductors de forma neta i tan anivellada a la superfície del IDC com sigui possible. Això 

s’aconsegueix automàticament utilitzant una eina d’inserció/encast. 

- La màxima longitud de destrenat dels parells del cable de Categoria 6 no serà superior a 12 

mm. 

- Existirà excedent de cable a cada presa, no només pensant en el futur, sinó per una adequada 

terminació del cable al moment de la instal·lació. 

A la part posterior dels panells de distribució per a muntatge en racks, s’afegiran els mitjans 

d’administració per a facilitar l’accés als punts individuals de connexió IDC. La disposició dels cables 

posteriors dels pannells de distribució han de permetre un excedent suficient perquè el mínim radi de 

curvatura no s’excedeixi i, a més, permetre enretirar el paper del rack quelcom suficient per a poder 

substituir o connexionar un altre port en un futur. 

El gràfic  següent mostra el mínim radi de curvatura típic per el cablatge simètric de coure 100 Ω i per a 

fibra òptica. 
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Tipus de Cable Mínim Radi de Curvatura Típic 

Cable simètric de coure 100  Quatre vegades el diàmetre exterior del cable. 

Fibra òptica dual Deu vegades el diàmetre exterior del cable. 

 

Aquests radis seran respectats al llarg de tota la xarxa FTP i F.O. amb la finalitat d’optimitzar, dintre del 

possible, els paràmetres elèctrics com atenuació, diafonia, ACR,... 

 

9.6.1.1.5.- Centralització veu/dades – racks 

–  Un simple moviment permet obrir la secció intermèdia donant fàcil accés al cablejat  

– Els muntants de 19" són ajustables d'acord amb la profunditat de l'equip que ha de ser 

instal·lat d'acord amb la norma IEC197-1  

– Dues obertures recullen els cables al nivell del sòl o al sostre, on es pot col·locar un kit de 

ventilació.  

– Porta segura de vidre, d'acord amb la norma UNI 7142 obre mes de 180è 

– Normes de referència: IEC 297-1 - EN 60529  

 

 

Subsistema horitzontal de telefonia 

Considerant que existirà una sola centraleta telefòni, es projecta un subsistema horitzontal de telefonia 

a partir d’aquest punt. 

Així doncs, des d’un repartidor telefònic anirà una mànega de 25 parells telefònics Cat.3 fins a la 

centraleta per les línies i una mànega de 50 parells per a les extensions. Per l’altra banda des del 

regleter especial anirem al RACK amb una mànega de 50 parells segons es visualitza en els esquemes 

projecte. 

S’instal·larà el repartidor principal de parells de telefonia de les següents característiques de 

construcció i capacitat de connexió: 

 

 

 

– Repartidor metàl·lic mural per a 300 parells Krone. 

– Coberta i base independents. Fixació de la coberta mitjançant dos cargols. 

– Inclou suport d’almenes. 

– Permet la instal·lació de proteccions contra sobretensions. 

– Fixació de regletes LSA-PLUS 2/10 parells de Krone. 

 

9.6.1.1.6.- Connexió/Terminació parells telefonia 

Des del dit repartidor principal partiran 50 parells connectats a un panell sobre regletes de tall i prova 

de 10 parells. 

 

Aquests parells seran repartits amb una mànega de telefonia Cat.3 de 50 parells fins a cada armari 

principal edifici. 

La terminació dels parells en planta es realitzaran sobre panells de 50 ports UTP Cat.3 RJ45 a la part 

frontal i tipus Krone LSA a la part posterior de la firma AMP i connectats a 1 parell. 

Aquest panell suposa una alternativa a l’ús de regleteria 110 XC per a la terminació de centraletes 

telefòniques. Pels clients finals i instal·ladors que prefereixen l’ús d’interfaç RJ45, aquest panell ofereix 
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la densitat de 50 connexions en 1U mantenint la senzillesa de connexió dels panells AMP 

NETCONNECT. 

Els 50 ports es disposen en 2 files de 25 connexions cadascuna d’elles numerada, la part posterior amb 

un fons de 19 cm incorpora els 50 blocs de connexió LSA + cablatge als parells 3-6, 4-5 sobre placa de 

circuit imprès. 

El panell es completa amb els elements d’organització del cable incloent una canal ranurada amb 

llengüetes i tapa de tancament com les empleades per a la conducció de cables en armaris. 

 

 

 

9.6.1.1.7.- Certificat del cablatge 

Cablatge horitzontal UTP Cat.6 

Com a mínim, es realitzaran els test que s’especifiquen a continuació en tot el sistema horitzontal basat 

en cables de parells: 

 

A.- Requeriments de prestacions de dos parells: 

- Assignació / Mapa de pins 

- Longitud 

- Resistència 

- Atenuació 

- NEXT / Paradifonia 

- Ratio Atenuació / NEXT (ACR) 

 

Tots els tests automàtics de certificació d’enllaç o canal seran dirigits amb un analitzador digital de 

cable de la firma LANTEK model 8700 o similar, que acompleix els requeriments de Nivell II per a 

equips de test segons document ANSI/TIA/EIA-TSB-67. 

 

 

A.- Test d’enllaç 

L’enllaç consistirà en un únic traç de cable, connectat a una presa a l’àrea de treball, un panell al 

distribuïdor i qualsevol connexió a un altre panell. 

Tots els tests es realitzaran utilitzant els fuetons originals dels equips de test o d’altres autoritzats pel 

fabricant i no excediran individualment els 2 metres o en conjunt 4 metres. Els fuetons dels equips es 

connectaran a l’enllaç en la presa i en el panell sense utilitzar adaptadors. 

Els equips de test es configuraran per avaluar els resultats que s’inclouen en la majoria dels 

estàndards. 

 

Tipus de test a realitzar segons prestacions a 2 parells. 

Els següents tests són els que es realitzaran  tots els parells de cada enllaç basat en coure. Es 

realitzaran tal i com es descriu en aquesta secció. Per a que un enllaç sigui correcte, tots els 

paràmetres han de ser dins els límits de l’estàndard. 

 

A.- Esquema d’assignació de pins 

Cada cable instal·lat es testarà per assegurar una correcta finalització dels conductors. Com a mínim 

cada enllaç ha de passar els tests per determinar: 

- Continuïtat fins l’extrem remot 

- Curtcircuit entre dos o més conductors 

- Parells creuats 

- Parells invertits 

- Parells partits 

- Altres problemes en la connexió dels conductors 
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Aquest test ha d’avaluar-se com a superat o no superat i s’inclourà en el document final de certificació, 

presentat en un format adequat. 

 

B.- Longitud 

Es determinarà la longitud física de cada cable horitzontal instal·lat. El registre del test indicarà la 

longitud física del cable basat en el parell de menor longitud elèctrica. 

 

C.- Atenuació 

Es mesurarà de tots els parells de cable injectant senyal a l’extrem remot i realitzant la mesura a 

l’extrem més proper. L’equip de test avaluarà el pitjor cas d’atenuació i enregistrarà el resultat a 

l’informe de certificació. 

 

D.- NEXT Bidireccional 

L’atenuació de paradifonia (NEXT) serà mesurada en totes les combinacions dels parells dels cables 

horitzontals. Els tests per a mesurar el NEXT es realitzarà tant en el distribuïdor de planta com en la 

presa de l’àrea de treball. S’enregistrarà el pitjor cas de NEXT o marge per a cada cable en cada 

direcció. 

 

E.- Ratio Atenuació / NEXT (ACR) 

El rati Atenuació/Diafonia (ACR) serà mesurat en totes les combinacions dels parells dels cables 

horitzontals. Els tests per a mesurar el ACR es realitzaran tant en el distribuïdor de planta com en la 

presa de l’àrea de treball. S’enregistrarà el pitjor cas d’ACR o marge per a cada cable en cada direcció. 

 

Tipus de test a realitzar segons prestacions a 4 parells. 

A.- Equal Level Far End Crosstalk (ELFEXT), Telefonia d’igual nivell. 

FEXT és la mesura de la senyal no desitjada acoblada del transmissor a l’extrem llunyà del sistema de 

cablatge als parells veïns mesurats a l’extrem proper FEXT pren importància en aplicacions que 

utilitzen transmissió simultània bi-direccional, tals com Gigabit Ethernet. Equal level far end crosstalk 

(ELFEXT) pren en consideració el nivell relatiu de soroll FEXT comparat amb el nivell esperat de senyal 

i expressat en dB. ELFEXT s’especifica en l’últim esborrany d’estàndard ISO/IEC and TIA/EIA per a 

cablatge Categoria 6 / Classe E. 

9.6.1.1.8.- Sala d’equips informàtics 

És el lloc on s’instal·laran els equips de comunicacions de veu (PBX), els servidors de dades i equips 

d’accés a Internet (Servidors, Firewalls, Hub´s y Switch, Routers), etc. Aquests establiments 

s’instal·laran a consergeria. Tot i això, la centraleta telefònica, servidors i els equips que en 

proporcionen accés a Internet estaran ubicats a l’ aula d’Informàtica de l’escola. D'acord amb el número 

de preses a instal·lar, les característiques dels equips anomenats i la demanda futura que es pugui 

generar, així com les premisses de disseny d'acord amb les normatives, aquesta sala hauria de tenir 

les següents característiques: 

– Aquesta sala ha de disposar de porta de seguretat amb clau, la qual estarà en propietat de 

l'administrador de xarxa o persona de manteniment de l'edifici. 

– Deixar almenys 0,07m2 d'espai per cada àrea de treball o punt de xarxa. 

– Tenir una alçada mínima lliure d'obstacles de 2,5mts . 

– Tenir la temperatura i humitat controlada en el rang de 18º a 24ºC i entre 30% i 55% 

respectivament. 

– Disposar aproximadament de 0.6 m2 d'àrea per cada un dels armaris o racks destinats a 

albergar servidors i equips de comunicacions. 

– Es recomana l'ús d'armaris oberts o bastidors, tant per a la instal·lació del cablatge passiu com 

per al housing o hosting dels servidors i electrònica. L'ús d'aquests bastidors assegura una 

millor refrigeració dels equips electrònics, una millor facilitat instal·lació, una reducció d'espai 

degut a la menor superfície ocupada per aquests bastidors i en general, un estalvi de cost 

respecte armaris o racks convencionals. Es recomana igualment equipar aquests bastidors amb 

passafils verticals per a la correcta organització del cablatge i passafils horitzontals per cada 

plafó de connexió o equip actiu. Aquests bastidors disposaran de regletes elèctriques de 

connexió, ubicades en la part davantera o darrera del bastidor i com a mínim una regleta de 6 

endolls tipus Shucko. 
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– Disposar d'un sistema de fals sostre o sòl tècnic, millor aquest últim, per a distribució de 

cablatge i interconnexió entre racks. Aquest sòl tècnic haurà de suportar una càrrega uniforme 

mínima de 4,8kPa/m2. 

– Disposar d'un sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) almenys per als servidors. En tot cas 

es seguiran els esquemes elèctrics realitzats al projecte que permeten anar afegint 

modularment diferents SAI a mida que es vagi ampliant el sistema. 

 

9.6.1.1.9.- Recintes d’Instal·lacions de Telecomunicacions Superior i Inferior (RITS i RITI) 

El RITI és el lloc on s’instal·laran els regleters dels operadors de telefonia el regleter d’entrada, també 

s’instal·laran els equips de la centraleta de megafonia, la centraleta telefònica (en cas que no sigui 

enrackable), la central d’intrusió i d’altres sistemes o ampliacions. El RITS és el recinte on s’ubica 

l’amplificador de televisió i s’ubicarà a l’aula d’informàtica. 

S'ha establert la sala d’equips a la zona de consergeria.   

Les dimensions del RITI i RITS seran de 2000x1000x500mm. D'acord amb el número de preses a 

instal·lar, les característiques dels equips anomenats i la demanda futura que es pugui generar, així 

com les premisses de disseny d'acord amb les normatives, aquesta sala hauria de tenir les següents 

característiques: 

 

– Aquesta sala ha de disposar de porta de seguretat amb clau, la qual estarà en propietat de 

l'administrador de xarxa o persona de manteniment de l'edifici. 

– Tenir una alçada mínima lliure d'obstacles de 2.0mts. 

– Disposar de ventilació natural 

– Disposar de diversos endolls i proteccions pròpies. 

 

9.6.2.- INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA WIFI, PUNTS D’ACCÉS SENSE FIL 

L’edifici disposarà d’emissors de xarxa de dades per a poder subministrar punts d'accés sense fils, wifi 

a tots els recintes. 

Preses WIFI: 

 

Ubicació Servei des de Rack planta Baixa 

Planta Primera 4 

Planta Baixa 4 

TOTAL PRESES WIFI 8 

 

L’equip disposarà de la certificació WiFi, expedida per WiFi Aliance, i han de funcionar a la velocitat de 

100 Mbps d'acord amb la norma IEEE 802.11g. S’haurà de facilitar la dada de la velocitat efectiva per 

punt d’accés, entenent-se la velocitat real de transferència de dades suposant que hi hagi un únic 

usuari que monopolitzi l’ample de banda. 

El sistema ha de permetre el filtrat de trames en funció de les direccions MAC ( nivell 2 ) origen i destí. 

Cada punt d’accés haurà de suportar un mínim de 20 usuaris en connexió simultània. 

Els punts d’accés hauran d’implementar els protocols d’encriptació WEP i WPA-PSK amb suport 

d’encriptació TKIP i AES, i seran configurables. 

El sistema ha de permetre la inhabilitació de la gestió local dels punts d’accés i la seva protecció 

mitjançant contrasenya. 

 

 

9.6.3.- INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA DE MEGAFONIA 

La funció de la instal·lació de megafonia és la de poder notificar missatges orals, subministrar música 

ambiental als ocupants de l’edifici, emetre els avisos o sintonies de final de classe i, eventualment, 

emetre missatges pregravats d’emergència. 

L’origen de la instal·lació estarà formada per un amplificador de 5 zones i una estació de trucada de 10 

zones amb micròfon, conjuntament amb seguit d’elements que permeten el compliment de la normativa 

europea d’evacuació i alarma per veu UNE-EN 60849. En total es podran configurar fins a 5 zones. 

Cada zona tindrà la possibilitat de regular el seu volum de funcionament independent per mitjà de 

controls incorporats a les etapes de potència. Tanmateix, als despatxos, tals com secretaria 

s’incorporaran controls individuals de volum o atenuadors.  Els missatges es controlaran de dues 
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formes: mitjançant el pupitre microfònic amb polsadors manuals o bé amb un controlador horari 

programable amb sortides per contactes lliures de tensió que activarà els missatges o sintonies de final 

de classe i d’altres avisos automatitzats. 

Les zones de megafonia en que s’ha dividit l’escola són les següents. 

Zona 1: Exterior infantil, (planta baixa) 

Zona 2: Exterior primària, (planta baixa) 

Zona 3: Circulacions, passadissos primària (planta baixa) 

Zona 4: Circulacions, menjador, cuina (planta baixa) 

Zona 5: Circulacions, passadissos primària (planta primera) 

 

El cablejat es realitzarà amb cable paral·lel bicolor de 2x1,5 mm². Aquest es distribuirà per tot l'edifici 

mitjançant la part de safata de senyal, i de la safata al punt de connexió mitjançant tub de PVC rígid. 

Per als despatxos i sales amb control de volum local, el cablejat es realitzarà amb cable de 4x1,5 mm² 

fins al control de volum de cada despatx i cable paral·lel bicolor de 2x1,5 mm² des del control de volum 

fins els altaveus. 

Centralitzat a consergeria, l’amplificador i els equips necessaris del sistema es muntaran dins el recinte 

de telecomunicacions inferior (RITI), aquest armari també podrà contenir una font musical opcional 

tipus CD que no forma part d’aquest projecte. El pupitre microfònic es situarà damunt la taula de 

consergeria i serà l’instrument que utilitzarà l’operador. 

 

9.6.4.- INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA DE RADIO, TELEVISIÓ I SATÈL·LIT 

Captació i distribució de radiodifusió sonora i televisió terrenals 

S’analitzarà l’entron electromagnètic a la zona on es situa l’edifici i es realitzaran les mesures de camp 

necessàries que es poden considerar incidents sobre les antenes.  

 

Selecció d’emplaçament i paràmetres de les antenes receptores 

Les antenes per a la recepció dels senyals dels serveis de radiodifusió terrestres s’instal·laran a la 

coberta de l’escola. S’utilitzaran diversos tipus d’antenes, UHF, FM. 

Càlcul dels suports per a la instal·lació de les antenes receptores 

Es tindrà en compte que el sistema portant estarà situat a menys de 20 metres del sòl, i la velocitat del 

vent serà com a màxim de 130 km/h. 

La estructura estarà recolzada en un bloc de formigó que tindrà una composició i dimensions definides 

per l’arquitecte. 

 

Nombre de preses 

A l’escola hi haurà el següent nombre de preses de televisió: 

 

LOCAL Nº preses TV 

BIBLIOTECA 1 

SALA PROF. 1 

MENJADOR 1 

MU 1 

TOTAL 4 

 

9.6.5.- INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA D’AVISADORS ACÚSTICS 

La finalitat dels avisadors acústics és la de notificar l’obertura de les portes d’emergència i  accés 

exterior del centre, i així poder evitar fuites dels alumnes per les dites portes. 

El sistema estarà format per un contacte magnètic situat a cadascuna de les portes d’emergència, un 

avisador acústic per a cada porta, i un quadre de control a consergeria que permetrà identificar en cada 

moment l'obertura de cada porta, amb la possibilitat d'activar o desactivar l’avisador acústic 

corresponent. 

El cablejat es realitzarà amb cable de 2x1,5 mm². Aquest transcorrerà dins de tub de PVC rígid de 20 

mm de diàmetre en muntatge superficial i dins la safata de senyal en els trams que sigui possible. 

    

9.6.6.- INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA DE PORTER AUTOMÀTIC 

S’instal·larà un porter electrònic per poder accionar les portes exteriors, la de l’accés principal, la de la 

cuina. La porta d’accés principal estarà accionada des de la consergeria i la de la cuina des on  

s’ubicaran els telèfons corresponents.  
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9.6.6.1.- Tipologia de la xarxa de porter electrònic 

El sistema de Porter Electrònic està compost, de dos plaques exteriors, situades a cadascun dels dos 

accessos, dotades d'element obreportes i un alimentador general. Les plaques de les portes d’accés 

disposaran respectivament d’un polsador per comunicar amb la cuina o consergeria a l’accés de la 

porta principal. Hi haurà un telèfon a consergeria i una altre a la cuina. 

La pròpia xarxa transcorreria interiorment per la infraestructura de telecomunicacions de l’edifici. Així, el 

present apartat té en compte la instal·lació d'un sistema centralitzat de Porter Electrònic, que pretén 

donar servei des de l'exterior de l’edifici amb l'interior, i atès que per la seva estructura de servei 

transcorrerà paral·lelament a les pròpies instal·lacions de telecomunicacions per preveure entre d'altres 

qüestions que no pugui interferir en el funcionament de les altres instal·lacions de telecomunicacions, o 

pugui ser interferida per elles. 

 

9.6.6.2.- Placa exterior de porter electrònic 

A l’accés principal, s'instal·larà una placa de porter electrònic digital F S3 101 amb sistema de fonia 

modular i integrat amb un polsador i targeter doble. El polsador realitza la comunicació amb la 

consergeria. 

A l’accés de la cuina, s'instal·larà una placa de porter electrònic digital F S3 101 amb sistema de fonia 

modular i integrat amb un polsador i targeter doble. El polsador realitza la comunicació amb la cuina. 

El conjunt de totes les plaques, estaran situades a una altura de 160 cm del nivell del sòl. El seu 

funcionament està d'acord amb el Reglament Electrònic de Baixa Tensió, Decret 842/2002 de 2 d’Agost 

i les seves instruccions Tècniques Complementàries, a més del Reglament sobre Pertorbacions 

Electromagnètiques i Interferències, Reial Decret 138/1989, de 29 de Gener. 

 

 

9.6.6.3.- Alimentador general de porter electrònic 

L’alimentador de Porter Electrònic AUTA  ATF-98, serà l’encarregat de proporcionar totes les tensions 

d'alimentació del sistema. Vàlid per a instal·lacions digitals de fins a 20 telèfons. Muntatge sobre carril 

DIN o directament a paret. 

9.6.6.4.- Nombre de telèfons de Porter electrònic 

El telèfon AUTA DECOR digital, aquesta realitzat en plàstic ABS de color blanc. Disposa de 2 leds 

indicadors: de telèfon desactivat i de línia ocupada i de 2 polsadors (obreportes i auxiliar). Polsador 

d'obertura lateral que permet accionar l'obreportes sense necessitat de despenjar. S'instal·la amb cable 

de 4 conductors.  

 

9.6.6.5.- Obreportes de porter electrònic 

La instal·lació disposa d'un Obreportes Automàtic ND per encastar en marcs de metall o de fusta 

AUTA. Es desbloqueja amb una simple pulsació  al polsador d'excitació de cada telèfon i la porta 

quedarà en disposició de ser oberta mentre duri la pulsació. Disposa de botó de desbloqueig.  

 

9.6.6.6.- Cablejat a emprar per a la instal·lació de Porter electrònic 

El cablejat a emprar en aquest tipus d'instal·lacions es basa en l'estructura de 4 fils comuns, per la qual 

cosa en els tres trams de cablejat que existiran de configuressin de la manera següent: 

 

Canalització Tram NÚM. de 

conductors 

Secció de Fils Fins a 

100 m 

Tipus de mànega a emprar 

Enllaç Placa-Obreportes 2 0,45 mm2 De 2 Fils 

Interior 

d'Usuari 

Alimentador –

Consergeria 

4 1 mm2 4 Fils 

 

9.6.6.7.- Canalització necessària per al porter electrònic 

Sempre que es pugui s’emprarà la canalització principal de telecomunicacions, i per altres trams 

s’implementarà mitjançant un tub de 20 mm. 

 

9.6.7.- INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS 

Dins aquest capítol es defineixen i dimensionen les canalitzacions necessàries i que constituiran la 

infraestructura on s’ubicaran els cables i equipament necessaris per a  permetre l’accés dels usuaris als 

serveis de telecomunicacions definits en els apartats anteriors. 
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La infraestructura de telecomunicacions comença en el pericó o ‘arqueta’ d’entrada, situada sota el 

paviment del carrer a l’exterior del centre. A aquest pericó, els subministradors de serveis arribaran 

amb les canalitzacions exteriors respectives i els cables necessaris per escometre  l’edifici. Aquests 

serveis inclouen telefonia, televisió per cable, fibra òptica, etc. S’instal·larà, per tant, un pericó de 

dimensions mínimes de 40x40x60 cm (llarg, ample i profund). 

El pericó es connectarà amb el recinte de telecomunicacions inferior amb una canalització denominada 

externa i que suporta les xarxes d’alimentació de Telefonia Bàsica + XDSI + ADSL i la de 

telecomunicacions per cable, per zona de domini públic des de les centrals subministradores d’aquests 

serveis de telecomunicació el recinte de telecomunicacions inferior (RITI) de l’edifici, a consergeria. La 

part que discorre interna a l’edifici s’utilitzarà la canal existent. Així la part de canalització externa que 

es deriva a l’edifici començarà en el pericó d’entrada per a unió de les infrastructures dels Operadors 

amb l’iedifici. Aquest projecte contempla només la construcció de l’esmentat pericó, així com la 

canalització externa des d’ell e fins, la canal de telecomunicacions (i des d’aquí fins el RITI),  la 

construcció de totes dues sent responsabilitat de la propietat de l’immoble. La canalització externa és 

composta per 3 tubs de 63 mm de diàmetre exterior embotits en un prisma de formigó i llur ocupació es 

preveu de la forma següent: 

1 conducte per la telefonia bàsica+RDSI+xDSL  

1 conducte per a TLCA 

 1 conducte de reserva.  

El recorregut d’aquesta canalització anirà soterrat i en els canvis de direcció o cada 30 metres 

s’intercalarà un pericó de dimensions mínimes de 40x40x60 cm (llarg, ample i profund) per facilitar la 

manipulació del cablejat.  

La canalització entra dins l’edifici i es comunica amb la canal de telecomunicacions que suporta tots els 

sistemes dissenyats en aquest capítol. 

Finalment la canalització arriba al recinte de telecomunicacions inferior (RITI) de dimensions mínimes 

de 200 x 100 x 50 (altura, amplada, fondària). Dins d’aquest recinte es col·locaran els equips 

amplificadors i d’altres equips de megafonia, les regletes d’entrada de telefonia i dels operadors, i 

d’altres equips que no són d’aquest capítol com la central d’alarmes i reamplificador de televisió. En 

aquest recinte també es preveu que s’instal·laran les possibles ampliacions d’aquests sistemes i la 

incorporació de nous. 

Aquest local estarà exempt d’humitat i disposarà de ventilació directa a l’exterior o de ventilació forçada 

que permeti la renovació total de l’aire del local, al menys 2 vegades a l’hora.  

S’habilitarà una canalització directa, des del quadre de serveis generals de l’immoble, fins al recinte, 

constituïda per cables de coure amb aïllament de fins a 750V i de 2x6+T mm2 de secció mínimes, anirà a 

l’interior d’un tub de 32mm de diàmetre mínim o canal de secció equivalent, de forma encastada o 

superficial.  

La citada canalització finalitzarà en el corresponent quadre de protecció, que tindrà les dimensions 

suficients per instal·lar al seu interior les proteccions mínimes definir al projecte elèctric. 

S’habilitaran els medis per a que existeixi una intensitat mínima de 300 lux, així com un aparell 

d’il·luminació autònom d’emergència. 

La porta d’accés serà metàl·lica, d’obertura cara a l’exterior, i  disposarà de tancament amb clau. 

Cal evitar que els recintes es trobin a la projecció vertical de canalitzacions o desguassos.  

La infraestructura de telecomunicacions està grafiada als planells corresponents. 

Per la part superior la infraestructura comença al recinte de telecomunicacions superior (RITS), que 

s’ubicarà sobre la caixa de l’ascensor a planta coberta, on s’instal·laran els amplificadors de televisió i 

altres elements de distribució. 

El recinte de telecomunicacions superior (RITS) tindrà les mateixes característiques que el RITI i es 

connectarà amb aquest mitjançant la canal de telecomunicacions definida al projecte elèctric.
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10.- INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT 

10.1.- OBJECTE DEL PROJECTE 

El present projecte té com a objecte definir les característiques tècniques de l’ascensor necessari per a 

la comoditat dels usuaris al pujar les plantes de l’escola.  

 

10.2.- SITUACIÓ I PROPIETAT DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació que es descriu en aquest Projecte està ubicada a la població de Canyelles, comarca del 

Garraf, província de Barcelona. La propietat de la instal·lació a la data que es redacta el Projecte 

correspon al Projecte Final de Grau: Desenvolupament del projecte executiu de les instal·lacions d’un 

edifici destinat a centre educatiu. 

 

10.3.- AUTOR DEL PROJECTE 

L’autor del Projecte d’Instal·lacions és: Cristian Venzal Moreno. 

 

10.4.- INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

La instal·lació serà realitzada per: Empresa Instal·ladora a designar. 

 

10.5.- NORMATIVA 

- RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98): Disposiciones de aplicación de la Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores. 

- O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99): Aplicació del RD 

1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 

95/16/CE, sobre ascensors. 

- O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 

12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81): Reglamento de aparatos elevadores. 

- O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82): Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos 

elevadores. 

- O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81): Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y 

normas para realizar las inspecciones periódicas. 

- O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90): Condicions 

tècniques de seguretat als ascensors. 

- Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87): Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de 

máquinas. 

   

10.6.- ASCENSOR 

S’ha considerat oportú col·locar un ascensor Kone monospace per 8 passatgers d’embarcament 

simple, amb portes d’obertura lateral, cabina de 1100 x 1400 mm, propulsat per Ecodisc i velocitat 

nominal de 1 m/s.  

No necessita sala de màquines ja que el motor és de dimensions reduïdes i va a la part superior del 

forat d’ascensor.  
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11.- INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ I SEGURETAT 

11.1.- OBJECTE DEL PROJECTE 

El present projecte té com a objecte la instal·lació d’un sistema d’alarma contra intrusió amb detecció 

volumètrica de moviment a través de detectors de doble tecnologia, que detecten el moviment d’una 

font d’energia infraroja d’unes dimensions mínimes i la comuniquen a una central microprocessada que 

activa els dispositius d’alarma (sirenes/connexió telefònica a central receptora) i supervisa tot el 

sistema en front de sabotatge. Uns teclats permeten operar la central i obtenir informació del seu estat. 

També s’instal·larà un parallamps per protegir l’edifici de les possibles descàrregues atmosfèriques.  

 

11.2.- SITUACIÓ I PROPIETAT DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació que es descriu en aquest Projecte està ubicada a la població de Canyelles, comarca del 

Garraf, província de Barcelona. La propietat de la instal·lació a la data que es redacta el Projecte 

correspon al Projecte Final de Grau: Desenvolupament del projecte executiu de les instal·lacions d’un 

edifici destinat a centre educatiu. 

 

 11.3.- AUTOR DEL PROJECTE 

L’autor del Projecte d’Instal·lacions és: Cristian Venzal Moreno. 

 

11.4.- INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

La instal·lació serà realitzada per: Empresa Instal·ladora a designar. 

 

11.5.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

11.5.1.- DETECTORS 

El sistema de detecció de la central anti-intrussió es realitzarà per detectors de doble tecnologia, 

infraroig i microones, de 15 m d’abast màxim i un angle d’eficiència de 110º. 

Aquests seran de superfície i aniran instal·lats en els paraments verticals, gairebé al sostre, en els 

punts on tinguin màxima visibilitat de portes i superfícies vidriades, aquesta situació ve reflectida als 

plànols adjunts. 

 

Detector de doble tecnologia infraroig i microones de 12x12 m, filtre d’interferències mitjançant 

digitalització del senyal de la freqüència ‘’FM’’. Verificació de la senyal ‘’TMR’’. Disposa d’angle zero.  

Marca Plana Fàbrega  Model NEXT-DUO Ref. ALA 002905. 

En els plànols adjunts es veuen les ubicacions dels diferents elements. 

 

11.5.2.- SIRENA 

Sirena electrònica de 85dBa, amb làmpara estrobostòpica. Per exteriors, autoprotegida i auto-

alimentada. Policarbonat de color vermell. Ref. ALA 001079. 

La instal·lació estarà formada per una central microprocessada bidireccional, amb 8 línies dobles de 

detecció supervisades, per tenir 8 zones de detecció i 8 de tamper o 16 zones de detecció, ampliables 

a 192. Programable per teclat o amb programador, amb 66 codis d’usuari de 6 dígits o 99 de 4 xifres. 

Transmissor digital incorporat compatible amb la majoria dels formats. Admet fins a 8 particions reals 

amb número d’abonat diferent i fins a 24 teclats. Disposa de 4 sortides auxiliars per tensió 

programables. Memòria de 158 posicions. Possibilitat de connectar impressora d’incidències. Aquesta 

central es completarà amb 2 mòduls d’expansió de 8 zones cadascuna. 

La central s’instal·larà a consergeria i anirà equipada amb una bateria, que entrarà en funcionament en 

cas de fallada del subministrament elèctric. 

Als plànols adjunts es veu la ubicació de cada una. 

 

11.5.3.- CABLEJAT I CONDUCCIONS 

S'utilitzarà cable aïllat apantallat de 2x1 + 4x0,22mm² per connectar els diferents detectors amb la 

central. Aquest cable anirà instal·lat dins de tub de PVC per a muntatge superficial i dins de la safata de 

senyal quan sigui possible. 

Cable de conductors de coure electrolític flexible de 2x1mm² + 4x0,25mm² amb aïllament pantalla 

d'alumini/poliester + fil de drenat. Lliure d’halògens. Plana Fàbrega Ref CAB 000124. 
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11.5.4.- PARALLAMPS. PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP 

El parallamps s’instal·larà per protegir les instal·lacions elèctriques. Aquest s’instal·larà en la coberta de 

l’edifici un sistema de protecció contra descàrregues atmosfèriques format per 1 conjunt de captació situat 

sobre pal a la torreta de comunicacions. 

Els capçals seran del tipus d'ionització natural i estaran constituïts per una sèrie de puntes captadores de 

les descàrregues atmosfèriques gràcies al seu efecte "corona" (efecte multiplicador del camp elèctric 

degut a la seva especial geometria). Estaran construïts en acer inoxidable AISI 316 (18/8/2), UNE 36-

016-65 i aniran proveïts d'un sòlid sistema d'adaptació que haurà de permetre la unió entre parallamps, 

pal i cable de baixada. El parallamps haurà de ser el punt més alt de la instal·lació, quedant dos metres 

per sobre de qualsevol altre element a protegir. Es col·locarà sobre la torre d'antenes. 

L'altura d'aquests captadors estarà calculada en funció de l'àrea de cobertura estimada per la part inferior 

d'un con imaginari de 45º en la zona on només hi hagi afluència d'un captador i de 60º en la zona 

d'influència de varis captadors. 

Cada element captador haurà de disposar d'un element conductor de baixada de col·locació específica o 

utilitzant els elements naturals de l'edificació, amb un mínim de 2 baixants per a tota l'edificació 

considerada. 

Com a conductors de baixada s'emprarà cable de coure descobert recuit de 50mm² de secció amb una 

resistència màxima de 0,387 Ohm/km a 20°C. 

Els conductors de baixada hauran d'estar distribuïts de la forma més homogènia possible al voltant del 

perímetre de l'edifici, començant des de les cantonades del mateix. La conducció del cable a terra 

descriurà el camí més curt i dret possible, no efectuant corbes amb radi inferior a 20 cm, ni canvis de 

direcció amb angle inferior a 90°. 

Les instal·lacions de posada a terra es realitzaran d'acord amb les condicions assenyalades en la 

Instrucció MI.BT 039, Normativa NTE. 

 

11.6.- COMPROVACIÓ DEL CTE RESPECTE A LA SEGURETAT FRONT DEL LLAMP 

Segons el CTE serà necessària la instal·lació d'un sistema de protecció contra el llamp quan la 

freqüència esperada d'impactes Ne sigui el major que el risc admissible Na. 

Realitzant els càlculs en el nostre cas és així ja que la freqüència esperada d’impactes anuals és de 

0,036945 i el risc admissible és de 0,00183.  

La freqüència esperada d'impactes i el risc admissible s’han determinat mitjançant les fórmules 

expressades al Codi Tècnic de la Edificació on s’ha tingut en compte els següents paràmetres: 

 l’edifici és de caire educatiu,  

 estructura de formigó. 

 coberta formigonada. 

 continguts no inflamables. 

 Zona del Garraf. 

 Superfície de captura equivalent de l’edifici aïllat = 7389 m2. 

 

Així, segons el CTE serà necessari dotar a l’edifici de protecció contra els llamps amb una eficiència E 

de 0,951 el que ens implica un grau de protecció 2 qualificat segons el mateix CTE. 

 

11.7.- CARACTERÍSTIQUES DEL PARALLAMPS PROJECTAT 

Per a complir el grau de protecció 2 es proposa com a parallamps projectat el INGESCO PDC Model 

6.3 que té un abast de 84mts. Aquest és un parallamps amb dispositiu de cebat, normalitzat segons 

UNE 21.186 i CTE. Útil per a protecció externa contra llamps per a tot tipus d'edificacions. 

- Normes d'aplicació que acompleix: 

UNE 21.186 

UNE 21.185 

CEI 1024-1 

NFC 17.102 

UNE 50.164-1 

 

 Característiques tècniques exposades pel fabricant: 

  Eix central i conjunt deflector fabricats en acer inoxidable. AISI 316 

 Conjunt excitador: resina epoxy 
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 100% d'eficàcia en descàrrega. 

 Nivell de protecció classificat de molt alt. 

 Garantia de continuïtat elèctrica. No ofereix resistència al pas de la descàrrega. 

 Conserva totes les seves propietats tècniques inicials després de cada descàrrega. 

 Al no incorporar cap element electrònic no és fungible. 

 No precisa de font d'alimentació externa. 

 Garantia de funcionament en qualsevol condició atmosfèrica. 
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12.- PRESSUPOST 

 

  Obra   1  Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL   1  Aigua    

  Apartat   1  Consum d'aigua    

  Subapartat    1  Màquines i equips    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.1.1.1 1 EJM1240D u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb 
unions embridades de diàmetre nominal 2"1/2, 
connectat a una bateria o a un ramal 

539,27 1 539,27 

1.1.1.1 2 EJA12231 u Escalfador instantani per a gas natural, de 19 
kW de potència, 11 l/min de cabal i 25 °C de 
gradient tèrmic, preu mitjà, col·locat amb 
fixacions murals i connectat 

304,63 1 304,63 

1.1.1.1 3 EJA2A310 u Escalfador acumulador elèctric de 30 l de 
capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 
1500 W de potència, col·locat en posició 
vertical amb fixacions murals i connectat 

144,21 1 144,21 

1.1.1.1 4 EJMAU010 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a 
instal·lació de comptador d´aigua, de 
800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur 

153,39 1 153,39 

1.1.1.1 5 XPAUU002 PA Partida alçada a justificar segons pressupost 
d'execució material de la companyia, 
corresponent al punt de connexio (escomesa) 
de fontaneria. 

750 1 750 

    TOTAL   1891,5 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 1 Aigua    

  Apartat 1 Consum d'aigua    

  Subapartat  2 Canonades i aïllaments    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.1.1.2 1 EF52A3B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de 
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la 
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, 
amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat. 

14,74 110,32 1626,1168 

1.1.1.2 2 EF529352 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de 
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la 
norma UNE-EN 1057, connectat a pressió, amb 
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment 

11,99 110,95 1330,2905 

1.1.1.2 3 EF528352 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de 
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la 
norma UNE-EN 1057, connectat a pressió, amb 
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment 

10,59 144,81 1533,5379 

1.1.1.2 4 EF5373B2 m Tub de coure R220 (recuit) de 16 mm de 
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons 
normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, 
amb grau de dificultat mitjà i col·locat 
superficialment 

9,48 35,75 338,91 

1.1.1.2 5 EF5353B2 m Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de 
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons 
normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, 
amb grau de dificultat mitjà i col·locat 
superficialment 

8,58 124,59 1068,9822 

1.1.1.2 6 EFQ3249L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a 
canonades que transporten fluids a temperatura 
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre 
exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un 
factor de resistència a la difusió del vapor 
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb 
grau de dificultat mitjà 

5,53 110,32 610,0696 

1.1.1.2 7 EFQ3247L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a 
canonades que transporten fluids a temperatura 
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre 
exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un 
factor de resistència a la difusió del vapor 
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb 
grau de dificultat mitjà 

4,79 110,95 531,4505 

1.1.1.2 8 EFQ3246L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a 
canonades que transporten fluids a temperatura 
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre 
exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, amb un 
factor de resistència a la difusió del vapor 
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb 
grau de dificultat mitjà 

4,71 144,81 682,0551 

1.1.1.2 9 EFQ3246L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a 
tub de diàmetre 3'', de 9 mm de gruix i 89 mm 
de diàmetre interior, amb una conductivitat 
tèrmica a 0° c de 0,035 w/m°c, amb grau de 
dificultat mitjà i col.locat superficialment 

4,71 35,75 168,3825 

1.1.1.2 10 EFQ3245L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a 
canonades que transporten fluids a temperatura 
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre 
exterior 15 mm, de 9 mm de gruix, amb un 
factor de resistència a la difusió del vapor 
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb 
grau de dificultat mitjà 

4,66 124,59 580,5894 

1.1.1.2 11 EG22TA1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble 
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 
mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, resistència a l'impacte 
de 15 J, resistència a compressió de 450 N, 
muntat com a canalització soterrada 

1,72 156,35 268,922 

    TOTAL   8739,3065 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 1 Aigua    

  Apartat 1 Consum d'aigua    

  Subapartat  3 Valvuleria i accessoris    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.1.1.3 1 EN353607 u Vàlvula de bola manual connectada a pressió, 
d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), de 28 mm 
de diàmetre nominal, col·locada superficialment 

20,16 8 161,28 

1.1.1.3 2 EN353507 u Vàlvula de bola manual connectada a pressió, 
d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), de 22 mm 
de diàmetre nominal, col·locada superficialment 

16,74 6 100,44 

1.1.1.3 3 EN353407 u Vàlvula de bola manual connectada a pressió, 
d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), de 18 mm 
de diàmetre nominal, col·locada superficialment 

14,96 16 239,36 

1.1.1.3 4 EN353307 u Vàlvula de bola manual connectada a pressió, 
d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), de 15 mm 
de diàmetre nominal, col·locada superficialment 

14,36 41 588,76 

1.1.1.3 5 EN812674 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 
3/4" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió 
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i 
tancament de seient metàl·lic, muntada en 
pericó de canalització soterrada 

19,41 1 19,41 
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1.1.1.3 6 ENF11A10 u Vàlvula termostàtica mescladora per a 
instal·lacions d'ACS, de 20 mm de diàmetre 
nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions 
roscades, amb funció de bloqueig per manca 
d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la 
temperatura preajustada, muntada 

365,89 1 365,89 

1.1.1.3 7 ENE17304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 
1"1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat 
superficialment 

26,02 1 26,02 

        TOTAL     1501,16 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 1 Aigua    

  Apartat 1 Consum d'aigua    

  Subapartat  4 Sanitaris i aixetes    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.1.1.4 1 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida 
vertical, amb seient i tapa, cisterna i 
mecanismes de descàrrega i alimentació 
incorporats, de color blanc, preu mitjà, 
col·locat sobre el paviment i connectat a la 
xarxa d'evacuació 

211,42 37 7822,54 

1.1.1.4 2 EJ1BP012 u Cisterna de PVC, de color blanc, preu alt, 
col·locada amb fixacions murals 

20,26 37 749,62 

1.1.1.4 3 EJ12B71Q u Plat de dutxa quadrat de porcellana 
esmaltada, de 700x700 mm, de color blanc, 
preu mitjà, col·locat sobre el paviment 

64,22 4 256,88 

1.1.1.4 4 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb 
alimentació integrada, de color blanc, preu alt, 
col·locat sobre el paviment i connectat a la 
xarxa d'evacuació 

70,54 2 141,08 

1.1.1.4 5 EJ1ZAB02 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de 
goma, muntat a abocador de porcellana 
vitrificada, preu alt 

41,07 2 82,14 

1.1.1.4 6 EJ13B71QKSG1 u Lavabo amb suport de peu de porcellana 
esmaltadaref. 17440 + ref. 17020 de GALA, 
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i 
preu mitjà, col·locat sobre peu 

69,44 12 833,28 

1.1.1.4 7 EJ13B81Q u Lavabo amb suport de peu de porcellana 
esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de 
color blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu 

137,92 44 6068,48 

1.1.1.4 8 EJ18LAAL u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una 
pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, 
acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu 
superior, col·locada sobre moble 

67,12 2 134,24 

1.1.1.4 9 EJ239131 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, 
muntada superficialment sobre taulell o aparell 
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb 
entrada de 1/2" 

51,55 58 2989,9 

1.1.1.4 10 EJ2981C1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada 
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, 
amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", 
incorporades, amb entrada de 1/2" 

24,83 2 49,66 

1.1.1.4 11 EJ229146 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb 
instal·lació encastada, de llautó cromat, 
antirobatori, amb entrada de d 1/2" i sortida de 
d 1/2" 

57,57 12 690,84 

1.1.1.4 12 EJ2851CG u Aixeta monocomandament per a aigüera, 
muntada superficialment, de llautó cromat preu 
mitjà, amb broc giratori de fosa, amb dues 
entrades de maniguets 

86,33 1 86,33 

    TOTAL   19904,99 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 2 Sanejament    

  Apartat 1 Evacuació Aigües Residuals    

  Subapartat  1 Sanejament     

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.2.1.1 1 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de 
paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, 
de DN 40mm, fins a baixant, caixa o 
clavegueró. 

14,28 59,65 851,802 

1.2.1.1 2 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de 
paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, 
de DN 50mm, fins a baixant, caixa o 
clavegueró. 

15,11 51,69 781,0359 

1.2.1.1 3 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de 
paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, 
de DN 110mm, fins a baixant, caixa o 
clavegueró. 

21,89 58,17 1273,3413 

1.2.1.1 4 ED15E571 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada 
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, 
incloses les peces especials i fixat 
mecànicament amb brides. 

15,16 49,43 749,3588 

1.2.1.1 5 ED15E771 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada 
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 
mm, incloses les peces especials i fixat 
mecànicament amb brides. 

19,16 8,84 169,3744 

1.2.1.1 6 ED7FP162 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret 
massissa per a sanejament amb pressió, de 
DN 110 mm i de PN de 6 bar segons norma 
UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de 
gruix i reblert amb sorra fins 30 cm sobre el tub. 

31,8 245,81 7816,758 

1.2.1.1 7 ED7FP262 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret 
massissa per a sanejament amb pressió, de 
DN 125 mm i de PN de 6 bar segons norma 
UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de 
gruix i reblert amb sorra fins 30 cm sobre el tub. 

34,09 77,93 2656,6337 

1.2.1.1 8 ED353D55 u Pericó de pas i tapa registrable, de 51x51x50 
cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de 
gruix de maó calat de 250x120x100 mm, 
arrebossada i lliscada per dins amb morter 
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat 

120,17 32 3845,44 

1.2.1.1 9 ED352D55 u Pericó de pas i tapa fixa, de 51x51x50 cm de 
mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de 
maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i 
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre 
solera de formigó en massa de 10 cm 

104,55 18 1881,9 

1.2.1.1 10 ED351D55 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 
51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 
13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 
mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 
cm 

112,88 15 1693,2 

1.2.1.1 11 ED354D55 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 51x51x50 
cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de 
gruix de maó calat de 250x120x100 mm, 
arrebossada i lliscada per dins amb morter 
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat 

137,2 1 137,2 

1.2.1.1 12 PPAU0002 PA Partida alçada d'abonament integre per la 
connexió de la xarxa de desguassos feclas a la 
xarxa municipal inclòs petit material de 
connexió totalment acabat i en funcionament. 

1.500,00 1 1500 

    TOTAL   23356,044 

 



Projecte executiu d’instal·lacions en un edifici destinat a ús escolar  Pressupost 

 

64 
 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 2 Sanejament    

  Apartat 1 Evacuació Aigües Residuals    

  Subapartat  2 Petit sanejament    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.2.1.2 1 EJ3227DG u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb 
reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 
mm, connectat a un ramal de PVC. 

25,77 4 103,08 

1.2.1.2 2 EJ33B7PG u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de 
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC. 

11,5 9 103,5 

1.2.1.2 3 EJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta 
incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, 
connectat a un ramal o a un sifó de PVC 

11,04 9 99,36 

1.2.1.2 4 EJ33B7PG u Sifó de botella per a pica, de PVC de diàmetre 
40 mm, connectat a un ramal de PVC. 

11,5 42 483 

1.2.1.2 5 EJ3317P7 u Desguàs recte per a pica, amb tap i cadeneta 
incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, 
connectat a un ramal o a un sifó de PVC 

11,04 42 463,68 

1.2.1.2 6 EJ38B7FG u Sifó de botella per a aigüera (meva aigüera de 
100 mm )  d'una pica, de PVC, de diàmetre 50 
mm, connectat a un ramal de PVC 

12,57 2 25,14 

1.2.1.2 7 ED515N4M u Bonera sifònica de poliamida reforçada amb 
fibra de vidre de 150x150 mm de costat amb 
sortida vertical de 40 mm de diàmetre, amb 
tapa plana acer inoxidable, col·locada amb 
morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 
N/mm2 ) 

38,61 25 965,25 

    TOTAL   2243,01 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 2 Sanejament    

  Apartat 2 Evacuació Aigües Pluvials    

  Subapartat  1 Sanejament    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.2.2.1 1 ED7FBB7P m Col·lector de PVC de paret massissa segons 
norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 (100) mm, 
penjat de sostre. 

28,3 2,37 67,071 

1.2.2.1 2 ED7FBB7P m Col·lector de PVC de paret massissa segons 
norma UNE-EN 1451-1, de DN 63 (100) mm, 
penjat de sostre. 

28,3 2,63 74,429 

1.2.2.1 3 ED7FBB7P m Col·lector de PVC de paret massissa segons 
norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm (100), 
penjat de sostre. 

28,3 20,04 567,132 

1.2.2.1 4 ED515N4M u Bonera sifònica de poliamida reforçada amb 
fibra de vidre de 150x150 mm de costat amb 
sortida vertical de 40 mm de diàmetre, amb 
tapa plana acer inoxidable, col·locada amb 
morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 
N/mm2 ) 

38,61 14 540,54 

1.2.2.1 5 ED7FP164 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret 
massissa per a sanejament amb pressió, de DN 
110 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 
1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de 
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert 
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub 

42,77 70,05 2996,0385 

1.2.2.1 6 ED7FP463 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret 
massissa per a sanejament amb pressió, de DN 
200 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 
1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de 
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix 

47,61 80,56 3835,4616 

1.2.2.1 7 ED15E571 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, 
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 
1453-1, de DN 75 mm, incloses les peces 
especials i fixat mecànicament amb brides 

15,16 1008 15281,28 

1.2.2.1 9 ED353D55 u Pericó de pas i tapa registrable, de 51x51x50 
cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de 
gruix de maó calat de 250x120x100 mm, 
arrebossada i lliscada per dins amb morter 
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat 

120,17 12 1442,04 

1.2.2.1 10 ED358565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 
cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de 
gruix de maó massís de 290x140x50 mm, 
arrebossada i lliscada per dins amb morter 
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat 

236,72 18 4260,96 

1.2.2.1 11 ED358775 u Pericó de pas i tapa registrable, de 75x75x70 
cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de 
gruix de maó massís de 290x140x50 mm, 
arrebossada i lliscada per dins amb morter 
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat 

337,44 8 2699,52 

1.2.2.1 12 ED352D55 u Pericó de pas i tapa fixa, de 51x51x50 cm de 
mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de 
maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i 
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre 
solera de formigó en massa de 10 cm 

104,55 12 1254,6 

    TOTAL   33019,072 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 3 Electricitat    

  Apartat 1 Electricitat    

  Subapartat  1 Quadres, subqueadres i proteccions    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.3.1.1 1 XPAUU003 PA Partida alçada a justificar segons pressupost 
d'execució material de la companyia, 
corresponent al punt de connexio (escomesa) 
d'electricitat per a una potència de contractació 
de 139 kw. 

3100 1 3100 

1.3.1.1 2 EG11EH82 u Caixa general de protecció de polièster reforçat 
amb fibra de vidre , en format modular , de 400 
A, segons esquema Unesa número 10 , 
seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base 
portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre 
seccionable, borns de connexió i grau de 
protecció IP-43, IK09, muntada superficialment 

317,12 1 317,12 

1.3.1.1 3 EG1PUA40 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 
per a subministrament trifàsic individual 
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, 
potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, 
format per conjunt de caixes modulars de doble 
aïllament de polièster reforçat amb fibra de 
vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb 
base de fusibles (sense incloure els fusibles), 
sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar 
(4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i 
poder de tall de 20 kA, sense protecció 
diferencial, col·locat superficialment 

683,11 1 683,11 
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1.3.1.1 4 EG51C782 u Comptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar 
energia reactiva, per a 230 o 400 V, per a trafos 
d'intensitat de 5 A i muntat superficialment 

302,42 1 302,42 

1.3.1.1 5 EG5B2142 u Rellotge per a tarifes horàries, per a una tensió 
de 230 V, de 16 A d'intensitat màxima, amb dos 
contactes per canvi a triple tarifa i muntat 
superficialment 

274,12 1 274,12 

1.3.1.1 6 EG41LTNT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa 
emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 
3 pols i 3 relès i bloc de relès electrònic 
regulable per a interruptors fins a 630 A, de 70 
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, 
muntat superficialment 

1.447,15 1 1447,15 

1.3.1.1 7 EG1M1222 u Caixa general de protecció i mesura de 
polièster, amb porta i finestreta, de 
460x330x190 mm, per a un comptador 
monofàsic i rellotge, muntada superficialment 

139,09 6 834,54 

1.3.1.1 8 EG1M13M2 u Caixa general de protecció i mesura de 
polièster, amb porta i finestreta, de 
540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i 
rellotge, muntada superficialment 

202,99 6 1217,94 

1.3.1.1 9 EG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma 
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar 
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix 
instantani, amb botó de test incorporat i 
indicador mecànic de defecte, construït segons 
les especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN 

81,74 93 7601,82 

1.3.1.1 10 EG42429K u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma 
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar 
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix 
instantani, amb botó de test incorporat i 
indicador mecànic de defecte, construït segons 
les especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN 

188,99 1 188,99 

1.3.1.1 11 EG4242JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma 
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar 
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix 
instantani, amb botó de test incorporat i 
indicador mecànic de defecte, construït segons 
les especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN 

145,03 1 145,03 

1.3.1.1 12 EG415AJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, 
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall 
segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 
mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

74,93 1 74,93 

1.3.1.1 13 EG415AJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, 
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall 
segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 
mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

61,66 1 61,66 

1.3.1.1 14 EG415A97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-
EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN 

33,41 105 3508,05 

1.3.1.1 15 EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-
EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN 

20,06 21 421,26 

1.3.1.1 16 EG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-
EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN 

20,78 6 124,68 

1.3.1.1 17 EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-
EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN 

20,24 40 809,6 

1.3.1.1 18 EG415A9F u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-
EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN 

33,5 4 134 

1.3.1.1 19 EG415A9J u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-
EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN 

76,41 2 152,82 

1.3.1.1 20 EG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-
EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN 

20,54 2 41,08 

1.3.1.1 21 EGC5A390 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus 
line interactive amb modulació d'ample de 
polsos (PWM), classificació VI segons la norma 
EN 62040-3, de 750 VA de potència, temps 
d'autonomia de 15 minuts, tensió 
d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de 
funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 97,6, 
factor de potència de sortida 0,9, sobrecàrrega 
admissible del 110% durant 3 minuts i del 
150% durant 200 ms, comunicació remota 
mitjançant ports RS-232 i USB, protocol de 
comunicació Megatech, comunicació local amb 
display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 
4 preses de corrent del tipus IEC, format torre o 
rack 19", col·locat 

531,79 1 531,79 

    TOTAL   21972,11 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 3 Electricitat    

  Apartat 1 Electricitat    

  Subapartat  2 Canalitzacions i cables    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.3.1.2 1 FG22TQ1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble 
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 
200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, resistència a l'impacte 
de 40 J, resistència a compressió de 450 N, 
muntat com a canalització soterrada 

6,94 8,63 59,8922 

1.3.1.2 2 FDK26288 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense 
fons de 34x34x40 cm, per a instal·lacions de 
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm 
de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa 
excavació 

49,19 1 49,19 

1.3.1.2 3 EG23E515 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de 
diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 
J, resistència a compressió de 4000 N, amb 
unió endollada i muntat superficialment 

3,49 1502 5241,98 

1.3.1.2 4 EG23E715 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de 
diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 
J, resistència a compressió de 4000 N, amb 
unió endollada i muntat superficialment 

3,98 1183,5 4710,33 

1.3.1.2 5 EG23E815 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de 
diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 
J, resistència a compressió de 4000 N, amb 
unió endollada i muntat superficialment 

4,45 15 66,75 
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1.3.1.2 6 EG23EB15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de 
diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 
J, resistència a compressió de 4000 N, amb 
unió endollada i muntat superficialment 

8,48 55 466,4 

1.3.1.2 7 EG2DDGH1 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer 
galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i 
amplària 300 mm, col·locada sobre suports 
horitzontals amb elements de suport 

47,69 188,37 8983,3653 

1.3.1.2 8 EG312192 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de 
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), 
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta 
del cable de poliolefines amb baixa emissió 
fums, col·locat superficialment 

7,2 40 288 

1.3.1.2 9 EG3121B2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de 
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), 
unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta 
del cable de poliolefines amb baixa emissió 
fums, col·locat superficialment 

12,9 60 774 

1.3.1.2 10 EG325126 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de 
tensió assignada, amb designació ES07Z1-K 
(AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb 
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, 
col·locat en canal 

0,8 5275 4220 

1.3.1.2 11 EG325136 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de 
tensió assignada, amb designació ES07Z1-K 
(AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb 
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, 
col·locat en canal 

0,96 2597 2493,12 

1.3.1.2 12 EG325146 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de 
tensió assignada, amb designació ES07Z1-K 
(AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb 
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, 
col·locat en canal 

1,2 233 279,6 

1.3.1.2 13 EG325156 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de 
tensió assignada, amb designació ES07Z1-K 
(AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb 
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, 
col·locat en canal 

2,37 36 85,32 

1.3.1.2 14 EG325166 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de 
tensió assignada, amb designació ES07Z1-K 
(AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb 
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, 
col·locat en canal 

3,09 11,5 35,535 

1.3.1.2 15 EG325176 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de 
tensió assignada, amb designació ES07Z1-K 
(AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb 
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, 
col·locat en canal 

4,26 137,5 585,75 

1.3.1.2 16 EG325186 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de 
tensió assignada, amb designació ES07Z1-K 
(AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb 
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, 
col·locat en canal 

5,65 2,5 14,125 

1.3.1.2 17 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador 
de platina de coure, muntat en caixa estanca i 
col·locat superficialment 

32,73 1 32,73 

1.3.1.2 18 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 
mm2, muntat superficialment 

7,03 508,2 3572,646 

1.3.1.2 19 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb 
recobriment de coure de gruix estàndard, de 
2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, 
clavada a terra 

23,64 16 378,24 

1.3.1.2 20 EGD10000 u Electrode simple o multiple per a posada a terra 
que garanteixi una resistencia inferior a 10 
ohms, format per un electrode de grafit rigid 
instal·lat en l'interior de pericó de fabrica de 
40x40 cm, amb tap registrable, amb activador -
conductor motlle de xapa de ferro i sac de coto, 
inclou perforacions, i mescla de terres aixi com 
registre de control amb desconnectador i barra 
equipotencial  amb unio a electrode mitjançant 
conductor de coure descobert de 50 mm2 de 
secció amb protecció mecanica, completament 
instal·lat. 

522,95 1 522,95 

    TOTAL   32859,924 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 3 Electricitat    

  Apartat 1 Electricitat    

  Subapartat  3 Mecanismes i caixes    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.3.1.3 1 EG62B1A2 u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb 
tecla, preu mitjà, muntat superficialment 

10,10 35 353,5 

1.3.1.3 2 EG62BGA2 u Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb 
tecla, preu mitjà, muntat superficialment 

10,26 151 1549,26 

1.3.1.3 3 EG63B152 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra 
lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu 
mitjà, muntada superficialment 

9,04 150 1356 

1.3.1.3 4 EG64U010 u Polsador temporitzat amb caixa incorporada, 
muntat superficialment 

31,32 13 407,16 

1.3.1.3 5 EG151D22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 
200x200 mm, amb grau de protecció IP-54, 
muntada superficialment 

22,74 92 2092,08 

    TOTAL   5758 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 3 Electricitat    

  Apartat 2 Enllumenat interior    

  Subapartat  1 Llumeneres    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.3.2.1 1 EH111A43 u Llumenera decorativa monotub amb xassís 
d'alumini anoditzat i difusor de lamel·les 
metàl·liques, amb 1 tub de fluorescència 
T16/G5 de 80W, (1x80W), amb reactància 
electrònica , instal·lada suspesa 

127,07 49 6226,43 

1.3.2.1 2 EH111443 u Llumenera decorativa monotub amb xassís 
d'alumini anoditzat i difusor de lamel·les 
metàl·liques, amb 1 tub de fluorescència 
T16/G5 de 24W, (1x24W), amb reactància 
electrònica , instal·lada suspesa 

100,87 49 4942,63 

1.3.2.1 3 EH111Q56 u Llumenera decorativa bitub amb xassís de 
planxa d'acer esmaltat i difusor de lamel·les 
metàl·liques, amb 2 tubs (bitub) de 
fluorescència T16/G5 de 28W, (2x28W), amb 
reactància electrònica , instal·lada suspesa 

102,95 280 28826 
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1.3.2.1 4 EHA1H2N4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 
tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, 
amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada 
superficialment al sostre 

41,94 19 796,86 

1.3.2.1 5 EH1D5B53 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb 
portalàmpades G24q-3, amb 2 làmpades 
fluorescents de 26 W i 230 V de tensió 
d'alimentació amb una temperatura de color de 
3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color 
Ra=82, amb unes dimensions de 253 mm de 
diàmetre i 220 mm d'alçària, amb reflector 
platejat, grau de protecció IP 20, equip 
electrònic i muntada superficialment al sostre 

167,39 118 19752,02 

1.3.2.1 6 EH2LCEAA U Llum decratiu encastable tipus downlight amb 
leds amb una vida útil de 50000 h, forma 
quadrada, 21 W de potència, òptica d'alumini 
especular amb UGR< 15, eficàcia lluminosa de 
55 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament 
classe I , cos alumini i metacril·lat, amb grau de 
protecció IP 20, col·locat encastat 

255,57 15 3833,55 

 

 

  

TOTAL 

  
64377,49 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 3 Electricitat    

  Apartat 2 Enllumenat interior    

  Subapartat  2 Llumeneres d'emergència    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.3.2.2 1 EH61AK8B u Llum d'emergència no permanent i estanca, 
amb grau de protecció IP65, de forma 
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, 
amb làmpada fluorescent de 8 W, flux 
aproximat de 200 a 240 lúmens, 1 h 
d'autonomia, preu alt, col·locada superficial 

143,55 46 6603,3 

 

 

  
TOTAL 

  
6603,3 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 4 Calefacció i renovació d'aire    

  Apartat 1 Calefacció    

  Subapartat  1 Màquines i equips    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.4.1.1 1 EE222LSH u Caldera de gas natural amb cremador 
atmosfèric, de 210 kW de potència calorífica, 
de fosa per a calefacció de 4 bar i 100 °C, com 
a màxim, muntada sobre bancada 

6.392,75 1 6392,75 

1.4.1.1 2 EE41GGC7 m Xemeneia circular helicoïdal d'acer 
galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 200 mm 
de diàmetre, muntada superficialment 

67,91 1 67,91 

1.4.1.1 3 EE4Z0J84 u Barret de xemeneia de planxa d'acer 
galvanitzat, de diàmetre 200 mm, col·locat amb 
fixacions mecàniques 

20,63 1 20,63 

1.4.1.1 4 EEU41K11 u Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de 
planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió 
màxima 10 bar, amb connexió d'1", col·locat 
roscat 

365,17 1 365,17 

1.4.1.1 5 EEUE1151 u Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament 
tèrmic d'escuma de poliuretà, de 500 l de 
capacitat de purga d'aire amb connexions de 
rosca 1 1/2", de pressió màxima de servei 3 
bar, i 95°C de temperatura màxima, col·locat en 
posició vertical amb fixacions murals i 
connectat 

1.098,26 1 1098,26 

1.4.1.1 6 EEU9U010 u Piròstat de fums amb termòstat de 50°C a 
300°C, termòmetre de control, pilot de senyal 
de bloqueig, polsador de reconnexió i beina 
d´acer inoxidable, instal·lat 

111,7 1 111,7 

1.4.1.1 7 ENH26327 u Bomba centrífuga monobloc de 3 m3/h de cabal 
com a màxim, de pressió màxima 1,5 bar, de 
preu alt i muntada superficialment 

357,24 1 357,24 

1.4.1.1 8 ENH27327 u Bomba centrífuga monobloc de 5 m3/h de cabal 
com a màxim, de pressió màxima 1,5 bar, de 
preu alt i muntada superficialment 

385,25 4 1541 

1.4.1.1 9 ENH28527 u Bomba centrífuga monobloc de 8 m3/h de cabal 
com a màxim, de pressió màxima 2,5 bar, de 
preu alt i muntada superficialment 

670 3 2010 

1.4.1.1 10 EEV21E00 u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris 
de muntatge, muntada i connectada 

58,32 4 233,28 

    TOTAL   12197,94 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 4 Calefacció i renovació d'aire    

  Apartat 1 Calefacció    

  Subapartat  2 Elements emissors    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.4.1.2 1 EEZ51320 u Conjunt de valvuleria termostàtica per a 
radiador amb sistema bitubular, amb detentor, 
vàlvula, taps i purgador d'aire automàtic, 
acoblat al radiador 

40,7 102 4151,4 

1.4.1.2 2 EE3635D1 u Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 
columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a 
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i 
amb suport per a anar encastat, sense 
valvuleria 

61,39 9 552,51 

1.4.1.2 3 EE3645D1 u Radiador d'alumini de 4 elements amb 1 
columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a 
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i 
amb suport per a anar encastat, sense 
valvuleria 

74,26 5 371,3 

1.4.1.2 4 EE3655D1 u Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 
columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a 
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i 
amb suport per a anar encastat, sense 
valvuleria 

87,12 9 784,08 

1.4.1.2 5 EE3665D1 u Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 
columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a 
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i 
amb suport per a anar encastat, sense 
valvuleria 

113,05 7 791,35 

1.4.1.2 6 EE3675D1 u Radiador d'alumini de 7 elements amb 1 
columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a 
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i 
amb suport per a anar encastat, sense 
valvuleria 

125,91 8 1007,28 

1.4.1.2 7 EE3685D1 u Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 
columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a 
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i 
amb suport per a anar encastat, sense 
valvuleria 

138,77 16 2220,32 
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1.4.1.2 8 EE36A5D1 u Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 
columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a 
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i 
amb suport per a anar encastat, sense 
valvuleria 

168,85 18 3039,3 

1.4.1.2 9 EE36C5D1 u Radiador d'alumini de 12 elements amb 1 
columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a 
aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i 
amb suport per a anar encastat, sense 
valvuleria 

198,93 40 7957,2 

    TOTAL   20874,74 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 4 Calefacció i renovació d'aire    

  Apartat 1 Calefacció    

  Subapartat  3 Canonades i aïllaments    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.4.1.3 1 EF5243B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de 
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la 
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, 
amb grau de dificultat mitjà i col·locat 
superficialment 

8,11 257,82 2090,92 

1.4.1.3 2 EF5253B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de 
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la 
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, 
amb grau de dificultat mitjà i col·locat 
superficialment 

8,52 182,54 1555,24 

1.4.1.3 3 EF5263B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de 
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la 
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, 
amb grau de dificultat mitjà i col·locat 
superficialment 

8,67 21,66 187,79 

1.4.1.3 4 EF5273B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de 
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la 
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, 
amb grau de dificultat mitjà i col·locat 
superficialment 

8,98 176,48 1584,79 

1.4.1.3 5 EF5283B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de 
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la 
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, 
amb grau de dificultat mitjà i col·locat 
superficialment 

10,19 183,7 1871,90 

1.4.1.3 6 EF5293B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de 
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la 
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, 
amb grau de dificultat mitjà i col·locat 
superficialment 

11,59 250,06 2898,20 

1.4.1.3 7 EF52A3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de 
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la 
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, 
amb grau de dificultat mitjà i col·locat 
superficialment 

13,6 104,3 1418,48 

1.4.1.3 8 EF52B3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de 
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la 
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, 
amb grau de dificultat mitjà i col·locat 
superficialment 

16,4 121,42 1991,29 

1.4.1.3 9 EF52C3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de 
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la 
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, 
amb grau de dificultat mitjà i col·locat 
superficialment 

19,03 87,98 1674,26 

1.4.1.3 10 EFQ3284L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a 
canonades que transporten fluids a temperatura 
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre 
exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, amb un 
factor de resistència a la difusió del vapor 
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb 
grau de dificultat mitjà 

5,56 257,82 1433,48 

1.4.1.3 11 EFQ3285L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a 
canonades que transporten fluids a temperatura 
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre 
exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, amb un 
factor de resistència a la difusió del vapor 
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb 
grau de dificultat mitjà 

6,28 204,6 1284,89 

1.4.1.3 12 EFQ3286L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a 
canonades que transporten fluids a temperatura 
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre 
exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un 
factor de resistència a la difusió del vapor 
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb 
grau de dificultat mitjà 

6,48 360,18 2333,97 

1.4.1.3 13 EFQ3287L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a 
canonades que transporten fluids a temperatura 
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre 
exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, amb un 
factor de resistència a la difusió del vapor 
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb 
grau de dificultat mitjà 

6,66 250,06 1665,40 

1.4.1.3 14 EFQ3289L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a 
canonades que transporten fluids a temperatura 
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre 
exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, amb un 
factor de resistència a la difusió del vapor 
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb 
grau de dificultat mitjà 

7,51 104,3 783,29 

1.4.1.3 15 EFQ328BL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a 
canonades que transporten fluids a temperatura 
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre 
exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un 
factor de resistència a la difusió del vapor 
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb 
grau de dificultat mitjà 

8,55 121,42 1038,14 

1.4.1.3 16 EFQ328CL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a 
canonades que transporten fluids a temperatura 
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre 
exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, amb un 
factor de resistència a la difusió del vapor 
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb 
grau de dificultat mitjà 

9,37 87,98 824,37 

1.4.1.3 17 EF530012 u Col.lector de calefacció format per tub d'acer 
negre sense soldadura de diàmetre 5´´, segons 
la norma din en iso 2440 st-35, per a 3 sortides. 
completament aïllat amb aïllamenttèrmic 
d'escuma elastomèrica  de 30 mm de gruix. 
completament instal.lat i en perfecte 
funcionament. 

835,02 2,000 1670,04 

    TOTAL   26306,45 
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  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 4 Calefacció i renovació d'aire    

  Apartat 1 Calefacció    

  Subapartat  4 Valvuleria i accessoris    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.4.1.4 1 EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per 
flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació 
incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, 
roscat 

15,37 8 122,96 

1.4.1.4 2 EEU545A5 u Termòmetre bimetàl·lic, de contacte, d'esfera 
de 65 mm, de <= 120°C, col·locat amb 
abraçadora 

13,65 20 273 

1.4.1.4 3 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 
a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, 
col·locat roscat 

17,33 20 346,6 

1.4.1.4 4 ENE16304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1", 
de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment 

17,26 16 276,16 

1.4.1.4 5 ENE18304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 
1"1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat 
superficialment 

30,78 2 61,56 

1.4.1.4 6 EF1K1610 u Compensador de dilatacions de llautó, d'1 " de 
diàmetre nominal, roscat 

31,66 32 1013,12 

1.4.1.4 7 EF1K1810 u Compensador de dilatacions de llautó, d'1 1/2 " 
de diàmetre nominal, roscat 

54,26 6 325,56 

1.4.1.4 8 ENFBU010 u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de 
PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada 

30,19 1 30,19 

1.4.1.4 9 EN916327 u Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut 
curt, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, 
de bronze, preu alt i muntada superficialment 

154,23 1 154,23 

1.4.1.4 10 EN3435K7 u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces 
amb pas total, material del cos i de la bola 
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre 
nominal 3/4 " i de 64 bar de PN, col·locada 
superficialment 

23,87 12 286,44 

1.4.1.4 11 EN3435L7 u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces 
amb pas total, material del cos i de la bola 
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre 
nominal 1 " i de 64 bar de PN, col·locada 
superficialment 

31,32 3 93,96 

1.4.1.4 12 EN3435M7 u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces 
amb pas total, material del cos i de la bola 
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre 
nominal 1 1/4 " i de 64 bar de PN, col·locada 
superficialment 

40,75 6 244,5 

1.4.1.4 13 EN3435N7 u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces 
amb pas total, material del cos i de la bola 
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre 
nominal 1 1/2 " i de 64 bar de PN, col·locada 
superficialment 

52,13 3 156,39 

1.4.1.4 14 ENC11030 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de 
diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en 
ametall, amb preajust de cabal, preses de 
pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu 
de buidat, instal·lada i ajustada 

64,39 4 257,56 

1.4.1.4 15 ENC11040 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de 
diàmetre nominal i Kvs=14,2, fabricada en 
ametall, amb preajust de cabal, preses de 
pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu 
de buidat, instal·lada i ajustada 

91,86 1 91,86 

1.4.1.4 16 ENC11050 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de 
diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en 
ametall, amb preajust de cabal, preses de 
pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu 
de buidat, instal·lada i ajustada 

110,34 2 220,68 

1.4.1.4 17 ENC11060 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de 
diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en 
ametall, amb preajust de cabal, preses de 
pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu 
de buidat, instal·lada i ajustada 

157,74 1 157,74 

1.4.1.4 18 EN811687 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1" 
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió 
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i 
tancament de seient elàstic, muntada 
superficialment 

16,5 1 16,5 

1.4.1.4 19 EN8115A7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, 
d'1"1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de 
pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó 
i tancament de seient elàstic, muntada 
superficialment 

25,68 24 616,32 

1.4.1.4 20 EN716456 u Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada 
amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 16 bar 
de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs 

319,04 16 5104,64 

    TOTAL   9849,97 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 4 Calefacció i renovació d'aire    

  Apartat 2 Renovació d'aire    

  Subapartat  1 Màquines i equips    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.4.2.1 1 EEJTGL2W u Unitat de tractament d'aire amb recuperador 
rotatiu entàlpic, sistema d'instal·lació de 4 tubs, 
cabal nominal de 15000 m3/h, estructura de tub 
metàl·lic i envoltant de panell sandwich de 25 
mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, 
configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor 
de tub de coure amb aletes d'alumini de 190 a 
210 kW en refrigeració (aire (30°/60%) aigua 
(7°/12°)) i 150 a 170 kW en calefacció (aire (0°) 
aigua (80°/70°)), secció d'impulsió formada per 
1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres 
plans d'eficàcies F6 i F7 i secció de retorn 
formada per 1 ventilador centrífug amb 
transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, col·locada 

24.778,88 1 24778,88 

    TOTAL   24778,88 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 4 Calefacció i renovació d'aire    

  Apartat 2 Renovació d'aire    

  Subapartat  2 Canonades i aïllaments    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.4.2.2 1 EE52Q26A m2 Formació de conducte rectangular de planxa 
d'acer galvanitzat, de gruix 1,5 mm, amb unió 
marc cargolat i clips, muntat adossat amb 
suports 

41,39 1434 59353,26 

1.4.2.2 2 EE611411HI3H m2 Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de 
llana de vidre per aïllaments (MW), segons 
UNE-EN 13162, de gruix 25 mm, amb una 
conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, 
resistència tèrmica >= 0,73529 m2.K/W amb 
vel negre ref. 46456 de la serie Interior de 
conductes d'ISOVER, muntat interiorment 

10,52 1434 15085,68 
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1.4.2.2 3 EEK11N48 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes 
fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, 
de 825x125 mm, d'aletes separades 8 mm, de 
secció recta i fixada al bastiment 

93,33 10 933,3 

1.4.2.2 4 EEK11Q48 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes 
fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, 
de 1025x125 mm, d'aletes separades 8 mm, de 
secció recta i fixada al bastiment 

114,52 7 801,64 

1.4.2.2 5 EEK11T48 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes 
fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, 
de 1225x125 mm, d'aletes separades 8 mm, de 
secció recta i fixada al bastiment 

138,96 7 972,72 

1.4.2.2 6 EEK11N88 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes 
fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, 
de 825x225 mm, d'aletes separades 8 mm, de 
secció recta i fixada al bastiment 

155,79 21 3271,59 

    TOTAL   80418,19 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 4 Calefacció i renovació d'aire    

  Apartat 3 Renovació banys    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.4.3 1 EEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de 
tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de 
pressió baixa i encastat 

81,68 67 5472,56 

1.4.3 2 EE42Q312D9BM m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer 
galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-
EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat 
superficialment. Article: ref. GH-100-05 de la 
serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB 

13,79 87,66 1208,8314 

1.4.3 3 EEP31135 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de 
connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer 
galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb 
cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de 
sortida 

60,32 17 1025,44 

    TOTAL   7706,8314 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 5 Plaques solars    

  Apartat 1 Equips    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.5.1 1 EEA1B912 u Conjunt de 9 captadors solars, d'1,75 a 2,00 m2 
de superfície d'absorció, col·locat encastat en 
coberta 

7075,48 9 63679,32 

1.5.1 2 EJAB1H31 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 
2000 l de capacitat, amb cubeta d'acer amb 
revestiment epoxídic i aïllament de poliuretà, 
col·locat en posició vertical amb fixacions 
murals i connectat 

3815,8 2 7631,6 

1.5.1 3 EJAB1K31 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 
2500 l de capacitat, amb cubeta d'acer amb 
revestiment epoxídic i aïllament de poliuretà, 
col·locat en posició vertical amb fixacions 
murals i connectat 

4531,69 1 4531,69 

1.5.1 4 ENH26327 u Bomba centrífuga monobloc de 3 m3/h de cabal 
com a màxim, de pressió màxima 1,5 bar, de 
preu alt i muntada superficialment 

357,24 2 714,48 

    TOTAL   76557,09 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 5 Plaques solars    

  Apartat 2 Canonades i aïllaments    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.5.2 1 EF5283B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de 
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la 
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, 
amb grau de dificultat baix i col·locat 
superficialment 

8,56 15 128,4 

1.5.2 2 EF529351 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de 
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la 
norma UNE-EN 1057, connectat a pressió, amb 
grau de dificultat baix i col·locat superficialment 

10,1 15 151,5 

1.5.2 3 EF52A3B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de 
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la 
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, 
amb grau de dificultat baix i col·locat 
superficialment 

11,76 17,5 205,8 

1.5.2 4 EFQ3386K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a 
canonades que transporten fluids a temperatura 
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre 
exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un 
factor de resistència a la difusió del vapor 
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb 
grau de dificultat baix 

5,42 15 81,3 

1.5.2 5 EFQ3G87K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb 
revestiment de PVC per a canonades que 
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 
105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, 
de 19 mm de gruix, col·locat superficialment 
amb grau de dificultat baix 

7,44 15 111,6 

1.5.2 6 EFQ3G89K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb 
revestiment de PVC per a canonades que 
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, 
de 19 mm de gruix, col·locat superficialment 
amb grau de dificultat baix 

8,2 17,5 143,5 

    TOTAL   822,1 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 5 Plaques solars    

  Apartat 3 Valvuleria i accessoris    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.5.3 1 EN916327 u Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut 
curt, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, 
de bronze, preu alt i muntada superficialment 

154,23 1 154,23 

1.5.3 2 ENE16304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1", 
de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment 

17,26 2 34,52 

1.5.3 3 EK252230 u Manòmetre per a una pressió < 0,04 bar, 
d'esfera de 100 mm, rosca de connexió de 1/2" 
G, instal·lat 

63,09 7 441,63 

1.5.3 4 EN811687 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1" 
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió 
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i 
tancament de seient elàstic, muntada 
superficialment 

16,5 7 115,5 
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1.5.3 5 EEU57555 u Termòmetre de mercuri, amb beina de 1/2" de 
diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, 
col·locat roscat 

20,89 4 83,56 

    TOTAL   829,44 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 6 Gas    

  Apartat 1 Subministrament de combustible    

  Subapartat  1 Equips    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.6.1.1 1 XPAUU009 PA Partida alçada a justificar segons pressupost 
d'execució material de la companyia, 
corresponent al punt de connexio (escomesa) 
de gas. 

3200 1 3200 

1.6.1.1 2 EK247416 u Comptador de designació G25 segons UNE 
60510 amb connexions roscades de 2"1/2 de 
diàmetre, de 40 m3/h (n), com a màxim, de 
manxa i muntat entre tubs 

681,49 1 681,49 

1.6.1.1 3 EK12M228 u Armari regulador normalitzat de designació A-
50 per a un cabal de 50 m3/h, entrada de 
polietilè de 32 mm de diàmetre, sortida amb 
ràcord femella 2 1/2", pressió d'entrada mitjana 
B, pressió de sortida 22 mbar, pressió de 
seguretat per màxima 70 mbar i muntat 
superficialment 

248,02 1 248,02 

1.6.1.1 4 EM11U020 u Detector de gas natural a dos nivells, IP65, 
muntat superficialment 

241,39 1 241,39 

1.6.1.1 5 EM12UG60 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, 
per a 6 sensors remots, instal·lada 

368,53 1 368,53 

    TOTAL   4739,43 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 6 Gas    

  Apartat 1 Subministrament de combustible    

  Subapartat  2 Canonades i aïllaments    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.6.1.2 1 EF11H322 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb 
acer S195 T, de 3/8" de mida de rosca 
(diàmetre exterior especificat=17,2 mm i DN=10 
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, 
amb grau de dificultat mitjà i col·locat 
superficialment 

14,88 1,2 17,86 

1.6.1.2 2 EF11H422 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb 
acer S195 T, de 1/2" de mida de rosca 
(diàmetre exterior especificat=21,3 mm i DN=15 
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, 
amb grau de dificultat mitjà i col·locat 
superficialment 

13,33 2,6 34,66 

1.6.1.2 3 EF11H522 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb 
acer S195 T, de 3/4" de mida de rosca 
(diàmetre exterior especificat=26,9 mm i DN=20 
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, 
amb grau de dificultat mitjà i col·locat 
superficialment 

14,92 2,8 41,78 

1.6.1.2 4 EF11H622 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb 
acer S195 T, d'1" de mida de rosca (diàmetre 
exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), 
sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb 
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment 

17,31 3,3 57,12 

1.6.1.2 5 EF11H722 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb 
acer S195 T, d'1"1/4 de mida de rosca 
(diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, 
amb grau de dificultat mitjà i col·locat 
superficialment 

22,98 15,15 348,15 

1.6.1.2 6 EF11HA22 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb 
acer S195 T, de 2"1/2 de mida de rosca 
(diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, 
amb grau de dificultat mitjà i col·locat 
superficialment 

48,06 94,66 4549,36 

    TOTAL   5048,92 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 6 Gas    

  Apartat 1 Subministrament de combustible    

  Subapartat  3 Valvuleria i accessoris    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.6.1.3 1 EKCRCAL2 u Placa senyalitzadora per a sala de calderes a 
gas,  metal.lica, tamany din a4, amb pintura al 
foc perfectament senyalitzat i col.locat segons 
les segons recomanacions de la normativa 

23,83 1 23,83 

1.6.1.3 2 ENG1U090 u Vàlvula de pas de gas de 80 mm de DN, amb 
connexió rosca gas femella G 3'' i junt pla 
mascle G 3''1/2, amb obturador esfèric, segons 
norma UNE 60.708 

332,64 1 332,64 

1.6.1.3 3 ENG1U050 u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb 
connexió rosca gas femella G 1''1/4 i junt pla 
mascle G 1''1/2, amb obturador esfèric, segons 
norma UNE 60.708 

48,57 1 48,57 

1.6.1.3 4 ENG1U020 u Vàlvula de pas de gas de 15 mm de DN, amb 
connexió rosca gas femella G 1/2'' i junt pla 
mascle G 3/4'', amb obturador esfèric, segons 
norma UNE 60.708 

11,69 3 35,07 

1.6.1.3 5 ENG1U030 u Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb 
connexió rosca gas femella G 1/4'' i junt pla 
mascle G 1'', amb obturador esfèric, segons 
norma UNE 60.708 

13,39 2 26,78 

1.6.1.3 6 EK6111B0 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 80 
mm de diàmetre nominal, amb transició de tub 
de polietilè PE 80 de 90 mm de diàmetre 
nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons 
UNE-EN 1555-1, a tub d'acer de 3 ", amb beina 
de protecció d'acer inoxidable amb reblert de 
resina de poliuretà 

252,2 1 252,2 

    TOTAL   719,09 
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  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 7 Protecció contra incendis    

  Apartat 1 Detecció    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.7.1 1 EM121806 u Central de detecció d'incendis convencional per 
a 8 zones, amb doble alimentació, amb 
funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador 
d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de 
zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret 

361,23 1 361,23 

1.7.1 2 EM131221 u Sirena electrònica per a instal·lació 
convencional i analògica, nivell de potència 
acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so 
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada 
segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a 
l'interior 

71,24 8 569,92 

1.7.1 3 EM141202 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra 
incendis convencional, accionament manual per 
canvi posició d'element fràgil (rearmable), 
segons norma UNE-EN 54-11, muntat 
superficialment 

112,45 15 1686,75 

1.7.1 4 EM131222 u Sirena electrònica per a instal·lació 
convencional i analògica, nivell de potència 
acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so 
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada 
segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a 
l'exterior 

71,24 2 142,48 

1.7.1 5 EMSB3151 u Rètol senyalització instal·lació de protecció 
contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de 
làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit 
sobre parament vertical 

6,24 57 355,68 

    TOTAL   3116,06 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 7 Protecció contra incendis    

  Apartat 2 Extinsió    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.7.2 1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de 
càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, 
amb suport a paret 

49,85 18 897,3 

1.7.2 2 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de 
càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, 
amb suport a paret 

127,91 3 383,73 

1.7.2 3 EM235CAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de 
diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa 
d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de 
vidre , inclosa BIE (debanadora d'alimentació 
axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a 
col·locar superficialment, inclòs part 
proporcional d' accessoris i tot el petit material 
auxiliar de connexió i muntatge 

385,21 8 3081,68 

1.7.2 4 EF11H913 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb 
acer S195 T, de 2" de mida de rosca (diàmetre 
exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), 
sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb 
grau de dificultat alt i col·locat superficialment 

54,55 146,23 7976,8465 

1.7.2 5 EF11H713 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb 
acer S195 T, d'1"1/4 de mida de rosca 
(diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, 
amb grau de dificultat alt i col·locat 
superficialment 

32,06 14,5 464,87 

1.7.2 6 EJM1240B u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb 
unions embridades de diàmetre nominal 2", 
connectat a una bateria o a un ramal 

436,29 1 436,29 

1.7.2 7 

XPAUU005 

PA 
Partida alçada a justificar segons pressupost 
d'execució material de la companyia, 
corresponent al punt de connexio (escomesa) 
de la xarxa contraincendis. 

450 1 450 

    TOTAL   13690,717 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 8 Audiovisuals dades i control    

  Apartat 1 Audiovisuals i dades    

  Subapartat  1 Radio/TV    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.8.1.1 1 EP11AB20 u Antena receptora de televisió digital terrestre 
(antena UHF), banda de freqüències de 470 a 
862 MHz (canals 21 a 69), guany 13 dB, 
d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament 

39,25 1 39,25 

1.8.1.1 2 EP112001 u Antena de fm hirschmann per banda ii, amb 
dipol en forma de u, omnidireccional, guany 0 
db. model fadi-u 1 r o similar equivalent. 

27,82 1 27,82 

1.8.1.1 3 EP1Z1240 u Pal d'acer galvanitzat de 1.5 m d'alçària, de 35 
mm de diàmetre i 1.5 mm de gruix, fixat a una 
base plana, incloses les peces especials de 
fixació 

57,91 1 57,91 

1.8.1.1 4 EP12A1A0 u Equip de capçalera format per 11 amplificadors 
UHF i amplifiador FM , amb 52 dB de guany 

1.328,12 1 1328,12 

1.8.1.1 5 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 
mm2, muntat superficialment 

7,03 7 49,21 

1.8.1.1 6 G151421 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 
90x90 mm, amb grau de protecció IP-54, 
encastada 

5,73 18 103,14 

    TOTAL   1605,45 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 8 Audiovisuals dades i control    

  Apartat 1 Audiovisuals i dades    

  Subapartat  2 Veu/dades    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.8.1.2 1 EP74S711 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", 
de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 600 
mm (alçària x amplària x fondària), d'1 
compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat 
amb pany i clau, amb panells laterals i 
estructura desmuntable, col·locat 

863,02 2 1726,04 

1.8.1.2 2 EP434610 m Cable per a transmissió de dades amb 
conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 
U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de 
PVC, no propagador de la flama segons UNE-
EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal 

1,22 199 242,78 

1.8.1.2 3 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble 
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 
63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, resistència a l'impacte 
de 20 J, resistència a compressió de 450 N, 
muntat com a canalització soterrada 

2,11 106,5 224,715 
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1.8.1.2 4 P7382F1 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus 
modular de 2 mòduls estrets, amb connector 
RJ45 doble, categoria 6 U/FTP, amb connexió 
per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, 
preu econòmic, muntada sobre caixa o 
bastidor 

20,08 84 1686,72 

1.8.1.2 5 EP7Z1D58 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors 
RJ45 categoria 6 F/UTP, per a muntar sobre 
bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb 
organitzador de cables, fixat mecànicament 

235,29 4 941,16 

1.8.1.2 6 EP7Z98ABHTK3 u Panell lliscant amb connectors telefònics 
integrats, equipat amb50 connectors RJ45 
categoria 3, per a muntar sobre bastidor rack 
19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de 
cables i portaetiquetes ref. VDIG141501 de la 
serie Telefonia LEXCOM de HIMEL, fixat 
mecànicament 

295,54 1 295,54 

1.8.1.2 7 EG23E715 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de 
diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 
J, resistència a compressió de 4000 N, amb 
unió endollada i muntat superficialment 

3,98 193 768,14 

1.8.1.2 8 EG153A22 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, 
de 130x130 mm, amb grau de protecció IP-54, 
muntada superficialment 

33,18 89 2953,02 

1.8.1.2 9 EP7E1E00 u Commutador (switch) de 24 ports 10/100 
Mbps, gestionable, per a armari tipus rack 19'', 
amb alimentació a 240V, col·locat i connectat 

132,9 4 531,6 

1.8.1.2 10 EP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible 
amb norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena 
omnidireccional de 5 dBi de guany, amb 
protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, 
amb alimentació i PoE segons norma IEE 
802.3 af, per a ús interior, instal.lat 
superficialment i connectat 

311,72 8 2493,76 

    TOTAL   11863,475 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 8 Audiovisuals dades i control    

  Apartat 1 Audiovisuals i dades    

  Subapartat  3 Megafonia    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.8.1.3 1 EP35U040 u Altaveu de superfície amb caixa i difusor 
incorporat de 8'' amb regulador de volum, i 
placa frontal decorativa, inclós el transformador 
adaptador d´impedàncies 

72,65 6 435,9 

1.8.1.3 2 EG23E715 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de 
diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 
J, resistència a compressió de 4000 N, amb 
unió endollada i muntat superficialment 

3,98 289 1150,22 

1.8.1.3 3 EG153A22 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, 
de 130x130 mm, amb grau de protecció IP-54, 
muntada superficialment 

33,18 6 199,08 

1.8.1.3 4 EP31X149 u Font d’alimentació 24 vdc. model optimus-
up0551a-24p o similar equivalent. 

91,4 1 91,4 

1.8.1.3 5 EP31196E u Pack evacuació evac-2405 5 zones. inclou 
pupitre microfonic de control, teclat d'expansió 
per a pupitre microfonic, etatpa de potencia de 
240w  de reserva, amplificador de control de 
240w, panell de monmitorització d'incidencies, 
font d'alimentació de 24vcc 2a, circuit detector  
d'errors vp-1240vde, carta de grabació i 
reproducció de missatges, carta de supervisió 
de líneas d'altaveus, memoria de 128mb per 
ev-200, grabació de missatges d'evacuació en 
ev-200. totalment instal.lat i comprovat 

5322,35 1 5322,35 

1.8.1.3 6 EP31FT55 u Programador horari amb sortides per contactes 
lliures de tensió. 

102,18 1 102,18 

1.8.1.3 7 EP3AU112 u Atenuador acústic sense selecció de programa, 
amb seguretat d'avisos per commutació de 
línia, amb senyal d'entrada i sortida de 100 V, 
potència regulada màxima de 6 W, de 
78x78x50 mm, cos d'ABS blanc, muntat 
superficialment, inclosa la caixa 

36,75 1 36,75 

    TOTAL   7337,88 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 8 Audiovisuals dades i control    

  Apartat 1 Audiovisuals i dades    

  Subapartat  4 Porter electrònic    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.8.1.4 1 EP22CE1A u Placa de carrer sistema digital amb 1 pulsador , 
equipada amb intercomunicador audio, amb 
secret de conversació i amb targeter, servei a 
simple i múltiple accés, muntada 
superficialment 

267,93 2 535,86 

1.8.1.4 2 EP213220 u Alimentador per a instal·lació 
d'intercomunicador audio i video per a sistema 
2 fils i placa de carrer amb pulsadors, per a una 
tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril 
DIN, col·locat 

119,15 2 238,3 

1.8.1.4 3 EP254260 u Telèfon per a sistema audio 4+N fils, per a 
instal·lació mural i fabricat en ABS , amb 
trucada electrònica , amb secret de conversació 
i pulsador per a obertura, col·locat 

30,07 2 60,14 

1.8.1.4 4 EP245421 u Obreportes elèctric d'accionament automàtic 
per a sistema 4+N fils amb palanca de 
desbloqueig, col·locat encastat 

105,86 2 211,72 

1.8.1.4 5 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble 
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 
mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, resistència a l'impacte 
de 20 J, resistència a compressió de 450 N, 
muntat com a canalització soterrada 

2,11 106,5 224,715 

1.8.1.4 6 EG23E715 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de 
diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 
J, resistència a compressió de 4000 N, amb 
unió endollada i muntat superficialment 

3,98 137,5 547,25 

1.8.1.4 7 EG153A22 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, 
de 130x130 mm, amb grau de protecció IP-54, 
muntada superficialment 

33,18 1 33,18 

    TOTAL   1851,165 
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  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 9 Transport    

  Apartat 1 Transport de persones    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.9.1 1 EL2821C1 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, 
sistema de tracció amb reductor i maniobra 
d'aturada i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 
m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 
persones (càrrega màxima de 640 kg), de 2 
parades (recorregut 3 m), habitacle de qualitat 
mitjana de mides 1400x1100 mm, 
embarcament simple amb portes automàtiques 
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable 
de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques 
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable 
de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, 
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb 
marcatge CE segons REAL DECRETO 
1314/1997 

22.960,62 1 22960,62 

    TOTAL   22960,62 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 10 Protecció i seguretat    

  Apartat 1 Protecció patrimonial    

  Subapartat 1 Equips    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.10.1.1 1 EMD31147 u Central de seguretat antirobatori, amb un circuit 
instantani, un circuit de retard, un circuit de 
protecció, alarma acústica, memòria d'alarma i 
teclat programable, muntada a l'interior 

256,38 1 256,38 

1.10.1.1 2 EMD11BF6 u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de 
detecció de 110 °, amb un abast longitudinal <= 
15, muntat superficialment a la paret 

63,95 29 1854,55 

1.10.1.1 3 EMD43208 u Sirena electrònica amb senyal lluminós, 
protegida contra l'obertura de la tapa i la 
separació de la paret, muntada a l'exterior 

110,89 2 221,78 

1.10.1.1 4 EG2DDGH1 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer 
galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i 
amplària 300 mm, col·locada sobre suports 
horitzontals amb elements de suport 

47,69 188,37 8983,3653 

    TOTAL   11316,075 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 10 Protecció i seguretat    

  Apartat 1 Protecció patrimonial    

  Subapartat 2 Canalitzacions i cables    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.10.1.2 1 EMD62423 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 
+ 2x0,75 mm2, col·locat en tub 

1,06 439 465,34 

1.10.1.2 2 EG151A22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 
130x130 mm, amb grau de protecció IP-54, 
muntada superficialment 

15,98 29 463,42 

    TOTAL   928,76 

 

  Obra 1 Pressupost IES Sant Nicolau    

  CAPÍTOL 10 Protecció i seguretat    

  Apartat 2 Parallamps    

 

Ident. Nº Codi Ut Descripció Preu Amid. Import 

1.10.2 1 EM91EG3B u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu 
d'encebament (PDC) no electrònic, amb un 
avanç del temps d'encebament de 60 µs, amb 
N-I radi=80m,N-II radi=90m, N-III radi=105m,N-
IV radi=120m d'acord amb assaig , amb pal 
d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça 
d'adaptació del dispositiu i elements de fixació 
per a suport amb placa base muntat sobre 
coberta 

1.751,85 1 1751,85 

1.10.2 2 EM9AU001 u Comptador de llamps amb registre del nombre 
de descàrregues, amb dispositiu de mesurador 
de la intensitat de corrent, muntat en el cable 
conductor de la instal·lació del parallamps 

311,75 1 311,75 

1.10.2 3 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador 
de platina de coure, muntat en caixa estanca i 
col·locat superficialment 

32,73 1 32,73 

1.10.2 4 EGD1442E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb 
recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 
mm llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada 
a terra 

39,59 1 39,59 

1.10.2 5 EM9DU300 u Via d'espurnes de separació protegida contra 
explosions, classe tèrmica G4, tensió alterna de 
resposta 1 kV/50 Hz i corrent nominal de 
descàrrega (8/20) 100 kA, separació entre 
terminals de 220 a 320 mm, per a connectar 
amb cargols 

180,47 1 180,47 

1.10.2 6 EG380A02 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 
mm2, muntat superficialment 

9,78 18 176,04 

1.10.2 7 EG23EA15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de 
diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 
J, resistència a compressió de 4000 N, amb 
unió endollada i muntat superficialment 

7,11 18 127,98 

1.10.2 8 ED353356 u Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 
cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de 
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, 
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, 
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i 
amb tapa prefabricada de formigó armat 

94,55 1 94,55 

    TOTAL   2714,96 
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Resum Pressupost: 

 

CONCEPTE IMPORT (€ 

Fontaneria 32036,9565 

Sanejament 58618,1262 

Electricitat 131570,824 
Calefacció + RA 182133,00 

Plaques Solars 78208,63 

Gas 10507,44 

Protecció Incendis 16806,7765 

Audiovisuals, control i dades 22657,97 

Transport 22960,62 

Protecció i Seguretat 14959,7953 

P.E.M. 570460,138 

Benefici + Costos Generals (19%) 108387,426 

Base Imponible 678847,564 

I.V.A. 21% 142557,989 

Pressupost Contrata 821405,553 
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13.- CONCLUSIONS 

Un cop realitzat el projecte sobre les instal·lacions de l’edifici destinat a ús escolar, situat a la localitat 

de Canyelles he arribat a les conclusiones que exposo a continuació. 

Degut a la tipologia de l’edifici, de pública concurrència, he après les pecularitats de les instal·lacions 

que hi intervenen. A més, un aspecte important, ha sigut apreciar les diferències amb un edifici destinat 

a habitatge o inclús a oficines que han tingut més rellevància dins els continguts de les matèries 

d’instal·lacions. 

Hem après a dissenyar i calcular, instal·lacions en edificis de pública concurrència, particularmente un 

edifici destinat a escola.  

El projecte ha sigut en repte personal. Arribant a l’útlim curs de la universitat creia que acabaria sense 

tenir els coneixements necessaris d’instal·lacions que creia que s’havien de tenir per a la importància 

que tenen les instal·lacions en qualsevol edifici. A partir d’aquí vaig decidir per el DAC d’Instal·lacions i 

realitzar el meu projecte final de carrera sobre aquesta matèria. 

Aquest projecte, també m'ha aportat nous coneixements respecte quins aspectes s'han de complir, 

segons el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) per a l'execució de instal·lacions de fontaneria, sanejament, 

electricitat, contribució solar mínima, combustible, etc. 

A més a més, el projecte m’ha permès profunditzar en instal·lacions com les que no es regeixen del 

CTE (Decret 401 deTelecomunicacions), l’electricitat (REBT) i calefacció i renovació d’aire (RITE).  

És important destacar la gran quantitat d’informació que hi ha a la xarxa, però que és dificil de 

seleccionar i diferenciar entre fiable i no fiable. A més s’ha d’evitar caure en l’error de no verificar les 

normatives, ja que aquestes poden estar derogades.  

Un altre aspecte important a destacar és la relació de les instal·lacions amb la forma de l’edifici, la seva 

distribució, la seva estructura, ja que ens influiran a l’hora de dur a terme l’execució dels elements que 

conformen cadascuna de les instal·lacions. 

Personalment, el projecte m’ha obligat a dissenyar i calcular elements de la instal·lació més 

especificament del que havia fet fins ara i conèixer amb més profunditat els elements que participen en 

cada una de les parts. 

 

En el càlcul de les instal·lacions, l’apartat que m’ha provocat més dificultat ha sigut la d’electricitat, per 

la seva complexitat i diferències respecte una vivenda. A més el fet d’haver executat el càlcul amb el 

programa CYPELEC m’ha permès positivament fer servir una eina útil per a instal·lacions d’elevades 

potències i negativament, en la dificultat d’aconseguir complir tots elrequisits que marca la normativa. 

També la renovació d’aire ha sigut una instal·lació pràcticament nova per als meus coneixements i que 

he calculat a partir de les directrius del RITE i del programa de Saunier Duval, CALCULAIR. 

Per últim, destacar que les instal·lacions que intervenen en els edificis estan en constant evolució i que 

al llarg dels anys, des de que vaig començar els estudis fins ara, han anat cambiant les normatives, els 

càlculs i els elements que conformen cada una de les instal·lacions. I tenint molt en compte, cada 

vegada més, la importància de reduir la despesa d’energia que generen els edificis. 
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Pàgines web: 

www.saunierduval.es 

www.cata.es 

www.roca.es 

www.f2i2.net 

www.isover.es 

www.elcobre.com 

www.viessmann.es 

www.konstruir.com 

www.lighting.philips.com 

www.servoclima.com 
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Apunts: 

Instal·lacions I. 

Instal·lacions II. 

Edificació i Normativa (DAC). 

Dimensionat, Manteniment i Gestió de xarxes. (DAC). 

Projecte d’Instal·lacions (DAC). 

Pressupost i Control de Costos. 

Projectes Tècnics. 

 

Cada instal·lació té un apartat dedicat a les Normatives que són d’aplicació per al seu 

desenvolupament. 
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http://www.roca.es/
http://www.f2i2.net/
http://www.isover.es/
http://www.elcobre.com/
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16.- ANNEX I. MEMÒRIA CÀLCULS 

16.1.- CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 

16.1.1.- CÀLCUL DEL CABAL D’AIGUA FREDA 

La instal·lació receptora objecte d’aquest projecte estarà composada de la següent manera: 

- Comptador a armari situat a la zona d’entrada d’alumnes a l’escola. 

- Planta baixa. 

- Planta primera. 

La companyia d’Aigües SOREA, ens subministra un col·lector a través del carrer Zona Esportiva que té 

9,5 metres de llarg. El cabal i la pressió que subministren són superiors als valors de càlcul necessaris 

per al projecte. Aquests valors són els següents: 

Cabal mínim necessari: 108 l/min i tenim instal·lat un cabal de 166,67 l/min.  

Pressió mínima necessària:  4,4 kg/cm2. 

 

16.1.1.1.- Cabal instal·lat 

El cabal que ens subministra la companyia SOREA és superior al necessari, per tant es farà un nou 

ramal entre el principal fins arribar a l'edifici. 

 

16.1.1.2.- Consums unitaris 

La instal·lació ha de subministrar als aparells i equips de l’equipament higiènic els cabals indicats a la 

taula 2.1 del CTE DB HS4: 

 

Planta Baixa: 

AULES INFANTIL 

INF1 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Pica 1 0,20 0,20 

Pica fondària 1 0,20 0,20 

 

INF2 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Pica 1 0,20 0,20 

Pica fondària 1 0,20 0,20 
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INF3 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Pica 1 0,20 0,20 

 

INF4 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Pica 1 0,20 0,20 

 

INF5 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Pica 1 0,20 0,20 

 

INF6 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Pica 1 0,20 0,20 

 

WC INFANTIL 

WC2 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Inodor tanc 4 0,1 0,4 

Pica 1 0,20 0,20 

 

WC3 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Inodor tanc 4 0,1 0,4 

Pica 1 0,20 0,20 

 

WC4 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Inodor tanc 4 0,1 0,4 

Pica 1 0,20 0,20 

 

WC VESTIDOR – PROFESSORS 

WC1 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total (l/s) 

Lavabo 3 0,10 0,30 

Inodor  tanc 3 0,10 0,30 

Dutxa 2 0,20 0,40 

 

WC – ALUMNES 

WC5 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total (l/s) 

Lavabo 1 0,10 0,10 

Inodor Tanc 1 0,1 0,10 

 

WC6 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Lavabo 1 0,10 0,10 

Inodor tanc 2 0,1 0,20 
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WC7 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Lavabo 1 0,10 0,10 

Inodor tanc 2 0,10 0,20 

 

WC8 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Lavabo 1 0,10 0,10 

Inodor fluxor 1 1,5 1,5 

 

WC9 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Lavabo 1 0,10 0,10 

Inodor tanc 1 0,1 0,1 

 

WC – VESTIDOR PERSONAL 

LVT1 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Lavabo 1 0,10 0,10 

Inodor tanc 1 0,10 0,10 

Dutxa 1 0,20 0,20 

 

NETEJA  

NT1 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Abocador 1 0,20 0,20 

 

CUINA 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Rentavaixelles 1 0,25 0,25 

Aigüera 2 0,2 0,4 

Rentamans 1 0,1 0,1 

Peladora de patates 1 0,15 0,15 

 

MENJADOR 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Pica 2 0,20 0,40 

 

VESTIDORS 

VST1 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Lavabo 1 0,10 0,10 

Inodor tanc 1 0,1 0,10 

Dutxa 1 0,2 0,20 

 

VST2 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Pica 2 0,20 0,40 

 

VST3 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Pica 2 0,20 0,40 
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PORXOS 

PX2 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Pica 1 0,20 0,20 

 

PX6 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Pica 1 0,20 0,20 

 

Planta Primera: 

AULES PRIMÀRIA 

A1 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Pica 1 0,20 0,20 

 

A2 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Pica 1 0,20 0,20 

 

A3 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Pica 1 0,20 0,20 

 

A4 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Pica 1 0,20 0,20 

 

A5 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Pica 1 0,20 0,20 

 

A6 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Pica 1 0,20 0,20 

 

A7 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Pica 1 0,20 0,20 

 

A8 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Pica 1 0,20 0,20 

 

A9 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Pica 1 0,20 0,20 

 

A10 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Pica 1 0,20 0,20 
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A11 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Pica 1 0,20 0,20 

 

A12 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Pica 1 0,20 0,20 

 

AULES DE PLÀSTICA 

PLA1 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Pica 1 0,20 0,20 

 

PLA2 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Pica 1 0,20 0,20 

 

WC – VESTIDORS PROFESSORS 

WC10 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Abocador 1 0,20 0,20 

Inodor amb tanc 1 0,10 0,10 

Lavabo 1 0,10 0,10 

 

 

 

 

WC – ALUMNES 

WC11 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Inodor tanc 3 0,10 0,30 

Pica 2 0,20 0,40 

 

WC12 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Inodor tanc 3 0,10 0,30 

Pica 2 0,20 0,40 

 

WC13 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Inodor tanc 3 0,10 0,30 

Pica 2 0,20 0,40 

 

WC14 

Aparell Unitats (ut) Cabal AFS (l/s) Cabal total AFS (l/s) 

Inodor tanc 3 0,10 0,30 

Pica 2 0,20 0,40 

  

16.1.1.3.- Comprovació de pressions 

Als punts de consum la pressió mínima ha de ser: 

 a.- 100kPa en aixetes comuns; 

 b.- 150kPa per a fluxors i escalfadors. 

En cap punt de la instal·lació la pressió pot superar els 500kPa. 
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16.1.2.- DIMENSIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA FREDA SANITÀRIA (AFS) 

A la següent taula es mostren els trams de la nostra instal·lació, (esquema a plànols adjunts): 

 

  

Tram P.C. Q (l/s) K 

Q 
càlcul 
(l/s) 

V 
(m/s) 

Ø t 
(mm) 

Ø c 
(mm) 

V real 
(m/s) L (m) 

Pèrdua 
tram 

(mmca/m) 

Pressió 
total 

(mca) 

ESCO 0-1 113 20,68 0,094 1,9541 2 35,27 26 1,8 70,6 150 10,590 

FONTS 1-101 2 0,4 1,000 0,4000 2 15,96 12 1,8     0,000 

ESCO 1-2 111 20,28 0,095 1,9336 2 35,09 26 1,8 17 150 2,550 

DIST 2-3 112 20,28 0,095 1,9249 2 35,01 26 1,8 0,3 150 0,045 

P
B

 -N
O

R
D

 

3-4 26 4,78 0,200 0,9560 1,5 28,49 26 1,2 5,5 80 0,440 

4-5 1 0,2 1,000 0,2000 1,5 13,03 12 1,2 5 180 0,900 

4-6 25 4,58 0,204 0,9349 1,5 28,17 26 1,2 1,98 80 0,158 

6-7 3 0,5 0,707 0,3536 1,5 17,32 16 1,2 4,18 130 0,543 

6-8 22 4,08 0,218 0,8903 1,5 27,49 26 1,1 0,2 65 0,013 

8-9 7 1,98 0,408 0,8083 1,5 26,19 20 1,7 0,7 180 0,126 

9-10 7 1,15 0,408 0,4695 1,5 19,96 16 1,6 2,7 200 0,540 

9-11 6 0,73 0,447 0,3265 1,5 16,65 16 1,1 2,7 110 0,297 

8-12 15 2,1 0,267 0,5612 1,5 21,83 20 1,2 20,47 100 2,047 

12-13 2 0,4 1,000 0,4000 1,5 18,43 16 1,3 1 150 0,150 

12-14 13 1,7 0,289 0,4907 1,5 20,41 20 1,0 1,47 80 0,118 

14-15 4 0,4 0,577 0,2309 1,5 14,00 12 1,4 0,78 240 0,187 

15-16 2 0,2 1,000 0,2000 1,5 13,03 12 1,2 1,17 180 0,211 

15-17 2 0,2 1,000 0,2000 1,5 13,03 12 1,2 1,24 180 0,223 

14-18 9 1,3 0,354 0,4596 1,5 19,75 16 1,5 5,66 190 1,075 

18-19 8 1,1 0,378 0,4158 1,5 18,79 16 1,4 1 160 0,160 

18-20 1 0,2 1,000 0,2000 1,5 13,03 12 1,2 7,4 180 1,332 

DIST 3-21 77 13,9 0,115 1,5944 2 31,86 26 1,5 0,7 110 0,077 

PB-
EST 

21-22 13 3,5 0,289 1,0104 1,5 29,29 26 1,3 0,77 90 0,069 

22-23 3 0,4 0,707 0,2828 1,5 15,49 14 1,2 1,17 140 0,164 

22-24 10 3,1 0,333 1,0333 1,5 29,62 26 1,3 3,27 90 0,294 

24-25 2 0,4 1,000 0,4000 1,5 18,43 16 1,3 0,7 90 0,063 

24-26 16 2,7 0,258 0,6971 1,5 24,33 20 1,5 3,57 140 0,500 

26-27 8 1,6 0,378 0,6047 1,5 22,66 20 1,3 1,8 120 0,216 

27-28 8 1,6 0,378 0,6047 1,5 22,66 20 1,3 0,48 120 0,058 

26-30 8 0,9 0,378 0,3402 1,5 16,99 16 1,1 1,8 120 0,216 

30-31 2 0,4 1,000 0,4000 1,5 18,43 16 1,3 0,38 90 0,034 

30-32 6 0,7 0,447 0,3130 1,5 16,30 14 1,4 0,45 200 0,090 

32-33 3 0,4 0,707 0,2828 1,5 15,49 14 1,2 0,38 140 0,053 

32-34 3 0,4 0,707 0,283 1,5 15,49 14 1,2 5 140 0,7 

DIST 23-35 64 10,4 0,126 1,3103 1,5 33,35 26 1,6 1,83 120 0,220 

PB-
SUD 

35-36 27 4,3 0,196 0,8433 1,5 26,75 20 1,8 12,96 200 2,592 

36-37 7 1 0,408 0,4082 1,5 18,62 16 1,4 9 160 1,440 

37-38 1 0,2 1,000 0,2000 1,5 13,03 12 1,2 0,7 90 0,063 

37-39 6 0,8 0,447 0,3578 1,5 17,43 14 1,5 0,1 210 0,021 

39-40 1 0,2 1,000 0,2000 1,5 13,03 12 1,2 0,6 90 0,054 

39-41 5 0,6 0,500 0,3000 1,5 15,96 14 1,3 2,55 170 0,434 

36-42 20 3,3 0,229 0,7571 1,5 25,35 20 1,6 11,25 160 1,800 

42-43 7 1 0,408 0,4082 1,5 18,62 16 1,4 6,25 160 1,000 

43-44 1 0,2 1,000 0,2000 1,5 13,03 12 1,2 0,7 90 0,063 

43-45 6 0,8 0,447 0,3578 1,5 17,43 14 1,5 0,1 210 0,021 

45-46 1 0,2 1,000 0,2000 1,5 13,03 12 1,2 0,6 90 0,054 

45-47 5 0,6 0,500 0,3000 1,5 15,96 14 1,3 2,55 170 0,434 

42-48 13 2,3 0,289 0,6640 1,5 23,74 20 1,4 14 130 1,820 

48-49 9 1,6 0,354 0,5657 1,5 21,91 20 1,2 4,6 100 0,460 

49-50 2 0,4 1,000 0,4000 1,5 18,43 16 1,3 0,7 90 0,063 

49-51 2 0,4 1,000 0,4000 1,5 18,43 16 1,3 0,1 90 0,009 

49-52 7 0,8 0,408 0,3266 1,5 16,65 14 1,4 0,6 200 0,120 

52-53 2 0,2 1,000 0,2000 1,5 13,03 12 1,2 0,98 90 0,088 

52-54 5 0,6 0,500 0,3000 1,5 15,96 14 1,3 3,07 170 0,522 

48-55 4 0,7 0,577 0,4041 1,5 18,52 16 1,3 1,51 90 0,136 

55-56 3 0,5 0,707 0,3536 1,5 17,32 16 1,2 1,74 130 0,226 

56-57 1 0,2 1,000 0,2000 1,5 13,03 12 1,2 0,8 90 0,072 

56-58 2 0,3 1,000 0,3000 1,5 15,96 14 1,3 3,05 170 0,519 

55-59 1 0,2 1,000 0,2000 1,5 13,03 12 1,2 20,29 90 1,826 

DIST 35-60 37 6,1 0,167 1,0167 1,5 29,38 26 1,3 7,06 90 0,635 

MUNT 60-61 37 6,1 0,167 1,0167 1,5 29,38 26 1,3 3 90 0,270 

DIST 61-62 37 6,1 0,167 1,0167 1,5 29,38 26 1,3 0,47 90 0,042 

P1-
NORD-
OEST 

62-63 16 2,6 0,258 0,6713 1,5 23,87 20 1,4 4,56 130 0,593 

63-64 2 0,4 1,000 0,4000 1,5 18,43 16 1,3 5,7 90 0,513 

64-65 1 0,2 1,000 0,2000 1,5 13,03 12 1,2 5,9 90 0,531 

64-66 1 0,2 1,000 0,2000 1,5 13,03 12 1,2 7,11 90 0,640 

63-67 14 2,2 0,277 0,6102 1,5 22,76 20 1,3 1,3 120 0,156 

67-68 1 0,2 1,000 0,2000 1,5 13,03 12 1,2 5,89 90 0,530 

67-69 13 2 0,289 0,5774 1,5 22,14 20 1,2 7 100 0,700 

69-70 1 0,2 1,000 0,2000 1,5 13,03 12 1,2 5,89 90 0,530 

69-71 12 1,8 0,302 0,5427 1,5 21,46 20 1,2 7 100 0,700 

71-72 1 0,2 1,000 0,2000 1,5 13,03 12 1,2 5,89 90 0,530 

71-73 11 1,6 0,316 0,5060 1,5 20,72 16 1,7 7 240 1,680 

73-74 1 0,2 1,000 0,2000 1,5 13,03 12 1,2 5,89 90 0,530 

73-75 10 1,4 0,333 0,4667 1,5 19,90 16 1,5 5,34 180 0,961 

75-76 5 0,7 0,500 0,3500 1,5 17,24 16 1,2 1,82 130 0,237 

75-77 5 0,7 0,500 0,3500 1,5 17,24 16 1,2 2,35 130 0,306 

P1-
SUD-
EST 

62-78 21 3,5 0,224 0,7826 1,5 25,77 20 1,7 8,67 180 1,561 

78-79 5 0,7 0,500 0,3500 1,5 17,24 16 1,2 2,62 130 0,341 

78-80 16 2,8 0,258 0,7230 1,5 24,77 20 1,5 2,45 140 0,343 

80-81 5 0,7 0,500 0,3500 1,5 17,24 16 1,2 0,7 130 0,091 

80-82 11 2,1 0,316 0,6641 1,5 23,74 20 1,4 2,54 130 0,330 

82-83 3 0,5 0,707 0,3536 1,5 17,32 16 1,2 0,92 130 0,120 

82-84 8 1,6 0,378 0,6047 1,5 22,66 20 1,3 1,36 120 0,163 

84-85 1 0,2 1,000 0,2000 1,5 13,03 12 1,2 2,1 90 0,189 

84-86 7 1,4 0,408 0,5715 1,5 22,03 20 1,2 7,02 100 0,702 

86-87 1 0,2 1,000 0,2000 1,5 13,03 12 1,2 2,19 90 0,197 

86-88 6 1,2 0,447 0,5367 1,5 21,34 16 1,8 2,99 260 0,777 

88-89 1 0,2 1,000 0,2000 1,5 13,03 12 1,2 5,05 90 0,455 

88-90 5 1 0,500 0,5000 1,5 20,60 16 1,7 1,9 220 0,418 

90-91 1 0,2 1,000 0,2000 1,5 13,03 12 1,2 1,05 90 0,095 

90-92 4 0,8 0,577 0,4619 1,5 19,80 16 1,5 7 190 1,330 

92-93 1 0,2 1,000 0,2000 1,5 13,03 12 1,2 1,05 90 0,095 

92-94 3 0,6 0,707 0,4243 1,5 18,98 16 1,4 7 170 1,190 
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94-95 1 0,2 1,000 0,2000 1,5 13,03 12 1,2 1,05 90 0,095 

94-96 2 0,4 1,000 0,4000 1,5 18,43 16 1,3 7 150 1,050 

96-97 1 0,2 1,000 0,2000 1,5 13,03 12 1,2 1,05 90 0,095 

96-98 1 0,2 1,000 0,2000 1,5 13,03 12 1,2 5,83 90 0,525 

P.C. = número de punts de consum als que subministra el tram. 

 Q (l/s) = cabal que subministra el tram. 

 K = coeficient de simultaneïtat, 

K = 1/√(n-1) 

  n = número de punts als que subminsitra el tram. 

 Qcàlcul (l/s) = cabal de càlcul, 

Qcàlcul (l/s) = Q * K 

 V (m/s) = velocitat estimada al tram. 

Ø (mm) = diàmetre interior de càlcul del tram. 

Ø (mm) = 1000 * √(( Qcàlcul * 0,001 * 4)/(π * V)) 

 Øteòric (mm) = diàmetre interior comercial del tram. 

 Vreal (m/s) = velocitat real del tram, 

Vreal (m/s) = (Qcàlcul * 0,001 * 4)/( π * V * (Øteòric /1000)^2) 

 L (m) = longitud real del tram. 

 Pèrdua tram (mmca/m) = pèrdua pressió del tram, extret de l’àbac que hi ha al final d’aquesta 

memòria. 

 Pèrdua total (mca) = pèrdua de pressió total del tram. 

Pèrdua total (mca) = Pèrdua tram (mmca/m) * L (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àbac per al càlcul de la pèrdua de càrrega: 
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16.1.2.1.- Diàmetres mínims de derivacions dels aparells 

Especificats a la taula 4.2 del CTE DB HS4: 

 

 

16.1.2.2.- Diàmetres mínims d’alimentació 

S’especifiquen a la taula 4.3 del CTE DB HS4: 

 

 

16.1.3.- DIMENSIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

A la següent taula es mostren els trams de la nostra instal·lació, (esquema a plànols adjunts): 

Tram P.C. 
Q 

(l/s) K 

Q 
càlcul 
(l/s) 

V 
(m/s) 

Ø t 
(mm) 

Ø c 
(mm) 

V real 
(m/s) L (m) 

Pèrdua 
tram 

(mmca/m) 

Pressió 
total 

(mca) 

Acu-3 12 1,2 0,302 0,3618 1,5 17,52 16 1,2 70,6 130 9,178 

3-6 3 0,3 0,707 0,2121 1,5 13,42 12 1,3 8,5 200 1,700 

6-7 1 0,1 1,000 0,1000 1,5 9,21 12 0,6 6,8 50 0,340 

6-19 2 0,2 1,000 0,2000 1,5 13,03 16 0,7 32,7 150 4,905 

3-26 9 0,9 0,354 0,3182 1,5 16,43 16 1,1 5,5 120 0,660 

26-27 4 0,8 0,577 0,4619 1,5 19,80 16 1,5 1,98 190 0,376 

26-34 1 0,1 1,000 0,1000 1,5 9,21 12 0,6 10,63 50 0,532 

 

P.C. = número de punts de consum als que subministra el tram. 

 Q (l/s) = cabal que subministra el tram. 

 K = coeficient de simultaneïtat, 

K = 1/√(n-1) 

  n = número de punts als que subminsitra el tram. 

 Qcàlcul (l/s) = cabal de càlcul, 

Qcàlcul (l/s) = Q * K 

 V (m/s) = velocitat estimada al tram. 

Ø (mm) = diàmetre interior de càlcul del tram. 

Ø (mm) = 1000 * √(( Qcàlcul * 0,001 * 4)/(π * V)) 

 Øteòric (mm) = diàmetre interior comercial del tram. 

 Vreal (m/s) = velocitat real del tram, 

Vreal (m/s) = (Qcàlcul * 0,001 * 4)/( π * V * (Øteòric /1000)^2) 

Esmentar, que a l’entrada dels vestuaris, on hi haurà les dutxes, es col·locarà una vàlvula de regulació 

termosestàtica, que ens permet que l’aigua arribi al punt de consum a 38ºC. 
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Esquema tipus: 

 

Vàlvula Termoestàtica: 

 

 

16.1.3.1.- Dimensionat de la xarxa de retorn 

Hem de disposar de xarxa de retorn perquè la longitud de la canonada d’anada al punt de consum més 

allunya és major a 15m. 

El cabal de retorn es calcularà a partir dels següents paràmetre: 

- Considerarem que recirculem el 10 % de l’aigua d’alimentació com a mínim. De qualsevol 

manera es considera que el diàmetre interior mínim de la canonada de retorn és de 16mm.  
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16.2.- CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

16.2.1.- CÀLCUL DE L’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 

Per al càlcul dels diàmetres s’ha tingut en compte les unitats de descàrrega dels aparells, que 

s’indiquen a la taula 4.1 del DB-HS5 d’evacuació d’aigües residuals: 

 

 

 

16.2.1.1.- Diàmetres i unitats de descàrrega dels aparells 

Als plànols adjunts es dona la informació dels diàmetres dels diferents trams de la instal·lació. A 

continuació s’indiquen les unitats de descàrrega i els diàmetres dels aparells ubicats als diferents 

locals: 

AULES INFANTIL 

INF1 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Pica 1 2 40 

Pica fondària 1 2 40 

 

INF2 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Pica 1 2 40 

Pica fondària 1 2 40 

 

INF3 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Pica 1 2 40 

 

INF4 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Pica 1 2 40 

 

INF5 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Pica 1 2 40 

 

INF6 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Pica 1 2 40 
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WC INFANTIL 

WC2 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Inodor tanc 4 5 110 

Pica 1 2 40 

Embornal 1 3 50 

 

WC3 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Inodor tanc 4 5 110 

Pica 11 2 40 

Embornal 1 3 50 

 

WC4 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Inodor tanc 4 5 110 

Pica 1 2 40 

Embornal 1 3 50 

 

WC VESTIDOR – PROFESSORS 

WC1.1 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Lavabo 1 2 40 

Inodor  tanc 1 5 110 

Dutxa 1 3 50 

Embornal 1 3 50 

 

WC1.2 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Lavabo 1 2 40 

Inodor  tanc 1 5 110 

Dutxa 1 3 50 

Embornal 1 3 50 

 

WC1.3 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Lavabo 1 2 40 

Inodor  tanc 1 5 110 

Embornal 1 3 50 

 

WC – ALUMNES 

WC5 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Lavabo 1 2 40 

Inodor Tanc 1 5 110 

Embornal 1 3 50 

 

WC6 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Lavabo 1 2 40 

Inodor tanc 2 5 110 

Embornal 1 3 50 
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WC7 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Lavabo 1 2 40 

Inodor tanc 2 5 110 

Embornal 1 3 50 

 

WC8 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Lavabo 1 2 40 

Inodor fluxor 1 5 110 

Embornal 1 3 50 

 

WC9 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Lavabo 1 2 40 

Inodor fluxor 1 5 110 

Embornal 1 3 50 

 

WC – VESTIDOR PERSONAL 

LVT1 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Lavabo 1 2 40 

Inodor tanc 1 5 110 

Dutxa 1 3 50 

Embornal 1 3 50 

 

NETEJA  

NT1 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Abocador 1 8 110 

 

CUINA 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Rentavaixelles 1 6 50 

Aigüera 2 6 50 

Rentamans 1 2 40 

Peladora de patates 1 1 32 

 

MENJADOR 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Pica 2 2 40 

 

VESTIDORS 

VST1 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Lavabo 1 2 40 

Inodor tanc 1 5 110 

Dutxa 1 3 50 

Embornal 1 3 50 
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VST2 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Pica 2 2 40 

Embornal 1 3 50 

Embornal dutxes 4 3 110 

 

VST3 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Pica 2 2 40 

Embornal 1 3 50 

Embornal dutxes 4 3 110 

 

PORXOS 

PX2 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Pica 1 2 40 

 

PX6 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Pica 1 2 40 

 

Planta Primera: 

AULES PRIMÀRIA 

A1 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Pica 1 2 40 

 

A2 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Pica 1 2 40 

 

A3 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Pica 1 2 40 

 

A4 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Pica 1 2 40 

 

A5 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Pica 1 2 40 

 

A6 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Pica 1 2 40 

 

A7 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Pica 1 2 40 
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A8 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Pica 1 2 40 

 

A9 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Pica 1 2 40 

 

A10 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Pica 1 2 40 

 

A11 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Pica 1 2 40 

 

A12 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Pica 1 2 40 

 

AULES DE PLÀSTICA 

PLA1 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Pica 1 2 40 

 

 

 

PLA2 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Pica 1 2 40 

 

WC – VESTIDORS PROFESSORS 

WC10 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Abocador 1 8 110 

Inodor amb tanc 1 5 110 

Lavabo 1 2 40 

Embornal 1 3 50 

 

WC – ALUMNES 

WC11 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Inodor tanc 3 5 110 

Pica 2 2 40 

Embornal 1 3 50 

 

WC12 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Inodor tanc 3 5 110 

Pica 2 2 40 

Embornal 1 3 50 
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WC13 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Inodor tanc 3 5 110 

Pica 2 2 40 

Embornal 1 3 50 

 

WC14 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Inodor tanc 3 5 110 

Pica 2 2 40 

Embornal 1 3 50 

 

INSTAL·LACIONS 

INS1 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Embornal 1 3 50 

 

INS2 

Aparell Nº Elements Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

Embornal 1 3 50 

 

Aquests elements amb les seves unitats de descàrrega i el seus diàmetres segueixen el recorregut cap 

a baixant o arquetes a través de ramals col·lectors. 

Per al càlcul d’aquests ramals col·lectors s’utilitza la taula 4.3 del DB-HS5: 

 

Els nostres ramals col·lectors tindran una pendent aproximada del 2%. 

 

16.2.1.2.- Baixants 

Per calcular el diàmetre de les baixants utilitzem la taula 4.4 del DB-HS5, que té els valors següents: 

 

 

En la nostra instal·lació tenim les baixants següents: 

Nom Baixant Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

A1 2 50 

A2 2 50 

A3 2 50 

A4 2 50 

A3 2 50 

A4 2 50 
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A5 2 50 

A6 2 50 

A7 2 50 

A8 2 50 

A9 2 50 

A10 2 50 

A11 2 50 

A12 2 50 

PLA1 2 50 

PLA2 2 50 

WC - est 62 110 

WC - oest 44 110 

 

16.2.1.3.- Col·lectors horitzontals 

 Per al càlcul dels col·lectors horitzontal utilitzem la taula 4.5 en funció del número d’unitats i del 

diàmetre: 

 

Tindrem una pendent del col·lector horitzontal aproximadament del 2%. 

A la nostra instal·lació tindrem els següents trams de col·lector amb un diàmetre que depèn de les 

unitats de descàrrega procedents d’aigües amunt. 

Nom col·lector Recull Unitats (ut) Diàmetre (mm) 

C1 Pica MNJ + WC 1.1 + Pica PRF 17 110 

C2 Pica MNJ + WC1.2 + WC1.3 + WC8+WC9 55 110 

C3 A3 2 110 

C4 A2 2 110 

C5 C2 + C3 + C4 59 110 

C6 A1 2 50 

C7 C5 + C6 61 110 

C8 WC - oest 44 110 

C9 C8 + WC5 54 110 

C10 C7 + C9 115 110 

C11 A7 2 50 

C12 NTJ 8 110 

C13 C11 + C12 10 110 

C14 INF1 + INF2 8 50 

C15 C10 + C13 + C14 132 110 

C16 A8 2 50 

C17 C15+C16 134 110 

C18 A9 2 50 

C19 C17 + C18 136 110 

C20 INF3 + INF4 4 50 

C21 C19+C20 138 110 

C22 A10 2 50 

C23 C21 + C22 140 110 

C24 INS2 + WC7 + VST3 + Embornal dutxes VST2 52 110 
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C25 VST2 + WC6 + VST1 39 110 

C26 C24 + C25 91 110 

C27 C23 + C26 231 110 

C28 A11 2 50 

C29 C27 + C28 233 110 

C30 INF5 + INF6 4 50 

C31 C29 + C30 237 110 

C32 A12 2 110 

C33 C31 + C32 239 110 

C34 Font 0,5 50 

C35 C34 + Pica Porxo 2 2,5 50 

C36 WC2 25 110 

C37 C35+C36 27,5 110 

C38 WC3 25 110 

C39 C37+C39 52,5 110 

C40 WC4 25 110 

C41 C39 + C40 77,5 110 

C42 Font 0,5 50 

C43 C41 + C42 78 110 

C44 C33 + C43 317 125 

C45 A4 2 50 

C46 C45 + A5 4 50 

C47 CUINA 15 50 

C48 LVT1 + INS1 15 110 

C49 C47 + C48 30 110 

C50 A6 2 50 

C51 C46 + +C49 + C50 36 110 

C52 C51 + pica PX6 38 110 

C53 Pica PLA1 2 50 

C54 WC – est 62 110 

C55 C52 + C53 + C54 102 110 

C56 Pica PLA2 2 50 

C57 C55 + C56 104 110 

C58 C44 + C57 421 125 

 

16.2.1.4.- Arquetes 

Per tal de determinar les dimensions de les arquetes a peu de baixant i arqueta de pas es consulta la 

taula 4.13 del DB-HS5 on es diuen les dimensions mínimes de l’arqueta en funció de diàmetre del 

col·lector de sortida: 

 

 

 

16.2.1.5.- Escomesa d’aigües residuals 

Les escomeses separatives de les aigües residuals les hem dimensionat a partir dels valors expressats 

a la taula “Evacuació de les aigües residuals del edificis”, ja que l’actual apartat HS5 no concreta els 

detalls sobre aquest tram de la instal·lació. 

 

16.2.2.- CÀLCUL D’EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS 

Per al càlcul de la xarxa d’aigües pluvials, obtenim el règim pluviomètric de la zona del Garraf. Per a 

obtenir aquest règim pluviomètric fem servir el mapa que es mostra a continuació que ens defineix les 

corbes anomenades isoyetes, i en funció de la pluviomètrica, ens indica la intensitat de la pluja. 
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A partir del mapa determinem que Canyelles es troba a la zona B i que té una intensitat pluviomètrica 

de 110 mm/h. 

 

16.2.2.1.- Número d’embornals en funció de la superfície de coberta 

A partir de la taula 4.6 del DB-HS5 calcularem quants embornals necessitarem a la nostra coberta per 

evacuar l’aigua pluvial: 

 

A la nostra coberta de planta primera tenim una superfície de coberta de 1402,1 m2, per tant tindrem un 

embornal cada 150 m2.  

A la coberta de la planta primera tenim una superfície de 187,30 m2, per tant necessitem com a mínim 3 

embornals. Tot i això per les característiques del nostre edifici s’ha optat per instal·lar 4 embornals. 

No podran existir desnivells majors a 15mm i pendents màximes del 0,5%, per tal d’evitar una càrrega 

excessiva de la coberta. 

Als plànols adjunts de les cobertes s’indiquen els punts de desguàs i el pendent de cada una de les 

zones de la coberta. 

 

16.2.2.2.- Baixants 

El diàmetre de les baixants va en funció de la superfície, en projecció horitzontal, que serveix a cada 

baixant. Aquests valors s’obtenen de la taula 4.8 del DB-HS5: 

 

Per a un règim d’intensitat pluviomètrica diferent a 100 mm/h, com és el nostre cas, s’ha d’aplicar un 

factor de correció de superfície servida tal que: 

f = i / 100 

i = intensitat pluviomètrica que es vol considerar, en el nostre cas 110 mm/h. 

La nostra coberta de planta primera i planta baixa esta organitzada de la manera que s’aprecia a 

l’esquema que hi ha a continuació. Cada una d’aquestes zones recull les aigües i les evacua a partir 

d’una baixant ( vegeu plànols adjunts). 

 



Projecte executiu d’instal·lacions en un edifici destinat a ús escolar  Annex I. Memòria de càlcul: Sanejament 

 

97 
 

 

 

 

ZONA  
Sup. 
(m2) 

Ø baixant 

(mm) 

N E S O 

b (m) h (m) % b (m) h (m) % b (m) h (m) % b (m) h (m) % 

1 133,40 75 1,88 0,08 4,20 12,76 0,08 0,62 7,36 0,08 1,07 1,64 0,08 4,81 

2 127,65 75 2,19 0,08 3,61 6,51 0,08 1,21 7,06 0,08 1,12 7,28 0,08 1,08 

3 131,35 75 1,89 0,08 4,18 1,59 0,08 4,97 7,36 0,08 1,07 12,61 0,08 0,63 

4 123,54 75 1,64 0,08 4,81 1,60 0,08 4,94 7,06 0,08 1,12 12,60 0,08 0,63 

5 123,54 75 7,06 0,08 1,12 1,59 0,08 4,97 1,64 0,08 4,81 12,60 0,08 0,63 

6 131,35 75 7,36 0,08 1,07 1,65 0,08 4,79 1,89 0,08 4,18 12,55 0,08 0,63 

7 127,65 75 7,04 0,08 1,12 6,52 0,08 1,21 2,20 0,08 3,59 7,27 0,08 1,09 

8 133,20 75 7,36 0,08 1,07 12,71 0,08 0,62 1,89 0,08 4,18 1,69 0,08 4,67 

9 125,28 75 7,06 0,08 1,12 12,76 0,08 0,62 1,64 0,08 4,81 1,63 0,08 4,84 

10 125,28 75 1,64 0,08 4,81 12,77 0,08 0,62 7,06 0,08 1,12 1,63 0,08 4,84 

 

 

 

ZONA  
Sup. 
(m2) 

Ø baixant 

(mm) 

N E S O 

b (m) h (m) % b (m) h (m) % b (m) h (m) % b (m) h (m) % 

11 89,04 63 6,55 0,10 1,50 3,40 0,10 2,89 6,55 0,10 1,50 3,40 0,10 2,89 

12 61,17 50 1,99 0,10 4,94 7,69 0,10 1,28 1,99 0,10 4,94 7,69 0,10 1,28 

13 74,23 63 1,99 0,10 4,94 9,32 0,10 1,05 1,99 0,10 4,94 9,32 0,10 1,05 

14 61,21 50 1,99 0,10 4,94 7,69 0,10 1,28 1,99 0,10 4,94 7,69 0,10 1,28 

 

On: 

 

 

16.2.2.3.- Canalons de planta baixa 

L’evacuació d’aigües del pati interior de la planta baixa es duu a terme a partir de canalons, de secció 

semicircular per a una intensitat pluviomètrica de 100 mm/h que s’obté de la taula 4.7 del DB-HS5 en 

funció de la seva pendent, la qual serà de l’1% i de la superfície que serveix (vegeu disposició a plànols 

adjunts): 

 

Per a un règim d’intensitat pluviomètrica diferent a 100 mm/h, com és el nostre cas, s’ha d’aplicar un 

factor de correció de superfície servida tal que: 

f = i / 100 
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i = intensitat pluviomètrica que es vol considerar, en el nostre cas 110 mm/h. 

 

ZONA  
Sup. 
(m2) 

Ø canaló 

(mm) 

E O 

b (m) h (m) % b (m) h (m) % 

1 113,90 80 6,65 0,10 1,50 6,65 0,10 1,50 

2 113,90 80 6,65 0,10 1,50 6,65 0,10 1,50 

 

Per a l’evacuació de la pista de l’escola s’ha utilitzat el mateix mètode (disposició disponible als plànols 

adjunts). 

 

16.2.2.4.- Col·lectors 

Els col·lectors d’aigües pluvials es calculen a secció plena a règim permanent. 

El diàmetre dels col·lectors de les aigües pluvials s’obtenen de la taula 4.9, en funció del pendent i de la 

superfície a la que serveix: 

 

En el nostre cas la pendent serà del 2%. 

Nom col·lector Recull Superfície Projectada (m2) Diàmetre (mm) 

C1 Z1 133,2 90 

C2 C1 + Z10 258,48 110 

C3 C2 + Z9 383,7 125 

C4 Z11 89,02 90 

C5 C3 + C4 472,96 160 

C6 C5 + Z12 606,16 160 

C7 Z8 61,17 90 

C8 C6 + C7 667,33 160 

C9 Z13 74,23 70 

C10 C8 + C9 741,56 160 

C11 Z7 127,65 90 

C12 C10 + C11 869,21 200 

C13 Z14 61,21 90 

C14 C12 + C13 930,42 200 

C15 Z6 131,35 90 

C16 C14 + C15 1061,77 200 

C17 Z5 123,54 90 

C18 C16 + C17 1308,65 200 

C19 Pati Interior 1 113,9 90 

C20 C19 + Pati Int. 2 227,8 110 

C21 Z2 127,65 90 

C22 C20 + C21 355,45 125 

C23 C22 + Z3 486,8 160 

C24 Z4 123,54 90 

C25 C23 + C24 610,34 160 

C26 C25 + PX6 617,34 160 

C27 C18 + C26 1925,99 250 

C28 C27 + pista 1 2101,99 250 

C29 C28 + pista 2 2277,99 250 

C30 C29 + pista 3 2453,99 250 

C31 C30 + pista 4 2629,99 250 

C32 C31 + pista 5 2805,99 315 
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C33 Pista 6 176 110 

C34 C33 + pista 7 352 125 

C35 C34 + pista 8 528 160 

C36 C35 + pista 9 704 160 

C37 C36 + pista 10 880 200 

C38 C32 + C37 3685,99 315 

 

16.2.2.5.- Arquetes 

Per a determinar les dimensions de les arquetes a peu de baixant i arquetes de pas utilitzem la taula 

4.13 del DB-HS5 on s’escull l’arqueta en funció del diàmetre del col·lector de sortida: 

 

 

16.2.2.6.- Escomesa d’aigües pluvials 

L’escomesa separativa d’aigües pluvials s’ha dimensionat a partir dels valors donats a la taula 

d’”Evacuació d’aigües residuals als edificis”. A partir de la superfície projectada total a evacuar obtenim 

el diàmetre de l’escomesa. 

 

16.2.3.- DIMENSIONAT DE LES XARXES DE VENTILACIÓ 

16.2.4.1.- Ventilació primària 

Al nostre edifici disposarem ventilació primària ja que l’edifici consta de menys de 7 plantes. El diàmetre 

d’aquesta ventilació és el mateix que la baixant de la qual és prolongació. 

Aquestes baixants s’han de prolongar 1,30 metres per sobre de la coberta ja que aquesta és no 

transitables. 

La sortida no pot estar a menys de 6 metres de qualsevol presa d’aire exterior per a climatització o 

ventilació i l’ha de sobrepassar en alçada.  

La sortida de la ventilació ha d’estar convenientment protegida de l’entrada de cossos estranys i el seu 

disseny a ha de ser de manera que l’acció del vent afavoreixi l’expulsió dels gasos. 

 

16.2.4.- PRESCRIPCIONS GENERALS 

La velocitat d’evacuació no superarà els 2,5 m/s. 
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16.3.- CÀLCUL INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 

El càlcul de la instal·lació d’electricitat es durà a terme amb el programa CYPELEC 

 

16.3.1.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ  

La instal·lació consta d'un quadre general de distribució, amb una protecció general i proteccions en els 

circuits derivats.  

La seva composició queda reflectida en l'esquema unifilar corresponent, en el document de plànols 

comptant, almenys, amb els següents dispositius de protecció:  

- Un interruptor automàtic magnetotèrmic general i per a la protecció contra sobreintensitats.  

- Interruptors diferencials per a la protecció contra contactes indirectes.  

- Interruptors automàtics magnetotèrmics per a la protecció dels circuits derivats. 

 

16.3.2.- POTÈNCIA TOTAL PREVISTA PER A LA INSTAL·LACIÓ 

La potència total demandada per la instal·lació serà de: 

 

 

Esquemas P Demandada 

(kW) 

E-1 116.42 

Potencia total demandada 116.42 

 

 

Donades les característiques de l'obra i els consums previstos, es té la següent relació de receptors de 

força, enllumenat i altres usos amb indicació de la seva potència elèctrica: 

 

 

 

 

 

 

Cargas Denominación P. Unitaria 

(kW) 

Número P. Instalada 

(kW) 

P. Demandada 

(kW) 

Motores C-1 
C-1 
varios 

7.500 
3.510 
1.200 

1 
1 
2 

13.41 9.55 

Alumbrado descarga - - - - - 

Alumbrado C-1 
varios 

varios 
C-1 
varios 
varios 
varios 

C-1 

varios 
C-1 
C-1 
varios 
C-1 
C-1 
C-1 

varios 
C-1 
varios 
varios 
varios 
varios 
C-1 

C-1 
C-1 

2.600 
2.309 

1.740 
1.500 
1.420 
1.200 
1.160 

1.140 

1.060 
1.040 
0.680 
0.600 
0.580 
0.520 
0.480 

0.300 
0.210 
0.200 
0.180 
0.160 
0.100 
0.050 

0.030 
0.020 

1 
4 

2 
1 
2 
2 
3 

1 

6 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

2 
1 
2 
2 
3 
92 
1 

1 
1 

49.49 26.51 

Otros usos C-1 
C-1 

varios 
varios 
varios 
varios 

10.000 
5.000 

4.388 
3.510 
1.097 
0.658 

1 
1 

2 
37 
5 
2 

160.46 80.37 

 

Tenint: 

Potència real: 223,326 KW. 

Potència instal·lada: 116,42 KW. 

Potència contractada: 139 KW. 

 

16.3.3.- CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 

16.3.3.1.- Origen de la instal·lació 

L'origen de la instal·lació vindrà determinat per una intensitat de curtcircuit en capçalera de: 12 Ka. El 

tipus de línia d'alimentació serà: RZ1 0.6 / 1 kV 3 x 70 + 2G 35. 
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16.3.3.2.- Quadre general de la instal·lació 

Coeficient de simultaneïtat aplicats: 

Línies d’Il·luminació: 0,9. 

Línies de bases d’endoll: 0,4. 

 

 

Esquemas Tipo P Dem 

(kW) 

f.d.p Longitud 

(m) 

Protecciones 

Línea 

Esquema eléctrico T 116.42 0.96 20.0 Contadores 
Contador de activa 
IEC60269 gL/gG 
In: 200 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG 

          

RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 70 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 35 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 35 mm² 

Planta Baixa T 20.81 0.97 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 16 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 16 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 16 mm² 

Consergeria M 0.23 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

Il·luminació M 0.16 1.00 2.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.10 1.00 2.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 

P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Despatxos M 2.02 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 1.74 1.00 15.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.50 1.00 15.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

Esquemas Tipo P Dem 

(kW) 

f.d.p Longitud 

(m) 

Protecciones 

Línea 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Zones Comuns M 1.73 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 1.42 1.00 35.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 

P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Emergències M 0.50 1.00 35.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          

H07Z1 

H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

WC1 M 0.25 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

Il·luminació M 0.18 1.00 15.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.10 1.00 15.0 EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Psicologia M 0.63 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

Il·luminació M 0.60 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.10 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 

P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
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Esquemas Tipo P Dem 

(kW) 

f.d.p Longitud 

(m) 

Protecciones 

Línea 

AGR1 M 0.36 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

Il·luminació M 0.30 1.00 15.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.10 1.00 15.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

INF1+INF2 M 1.40 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 1.16 1.00 15.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.40 1.00 15.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 

P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

INF3+INF4 M 1.40 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 1.16 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.40 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

INF5+INF6 M 1.40 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

Esquemas Tipo P Dem 

(kW) 

f.d.p Longitud 

(m) 

Protecciones 

Línea 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 1.16 1.00 30.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Emergències M 0.40 1.00 30.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

WC2+WC3+WC4 M 0.41 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          

H07Z1 

H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

Il·luminació M 0.16 1.00 40.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.30 1.00 40.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

WC8+WC9 M 0.18 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

Il·luminació M 0.10 1.00 15.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.10 1.00 15.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Neteja M 3.65 0.95 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 6 mm² 

P: H07Z1 Cobre Rígido 6 mm² 

Il·luminació M 0.16 1.00 5.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
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Esquemas Tipo P Dem 

(kW) 

f.d.p Longitud 

(m) 

Protecciones 

Línea 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Il·luminacjó M 3.51 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

CSG - Força M 3.51 0.95 2.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 

P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Zones Comuns - Força M 3.51 0.95 35.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Despatxos - Força M 3.51 0.95 15.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

WC2+WC3+WC4 - Força M 3.51 0.95 2.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

WC1 - Força M 3.51 0.95 15.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          

H07Z1 

H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

WC8+WC9 - Força M 3.51 0.95 15.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Psicologia - Força M 3.51 0.95 20.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 

In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Esquemas Tipo P Dem 

(kW) 

f.d.p Longitud 

(m) 

Protecciones 

Línea 

INF+AGR1+Neteja - Força M 3.51 0.95 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Planta Primera T 19.29 0.98 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 10 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 10 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 10 mm² 

A1+A2 M 1.13 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 1.06 1.00 25.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.20 1.00 25.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 

P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

A3+A4 M 1.13 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 1.06 1.00 35.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Emergències M 0.20 1.00 35.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

A5+A6 M 1.13 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 1.06 1.00 45.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 



Projecte executiu d’instal·lacions en un edifici destinat a ús escolar  Annex I. Memòria de càlcul: Electricitat 

 

104 
 

Esquemas Tipo P Dem 

(kW) 

f.d.p Longitud 

(m) 

Protecciones 

Línea 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Emergències M 0.20 1.00 45.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

A7+A8 M 1.13 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 

P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 1.06 1.00 15.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          

H07Z1 

H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.20 1.00 15.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

A9+A10 M 1.13 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 1.06 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.20 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

A11+A12 M 1.13 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 1.06 1.00 40.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 

P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Emergències M 0.20 1.00 40.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

Esquemas Tipo P Dem 

(kW) 

f.d.p Longitud 

(m) 

Protecciones 

Línea 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Zones Comuns M 1.48 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 1.14 1.00 45.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 

P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Emergències M 0.50 1.00 45.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          

H07Z1 

H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

WC10+WC11+WC12 M 0.54 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 0.30 1.00 45.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.30 1.00 45.0 EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

WC13+WC14 M 0.36 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 0.20 1.00 15.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.20 1.00 15.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 

P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
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Esquemas Tipo P Dem 

(kW) 

f.d.p Longitud 

(m) 

Protecciones 

Línea 

TUT+STI M 0.79 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 0.68 1.00 45.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.20 1.00 45.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

AGR2+AGR3 M 0.65 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 0.52 1.00 45.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.20 1.00 45.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 

P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

AGR4+AGR5 M 0.70 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 0.58 1.00 15.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.20 1.00 15.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

PLA1+PLA2 M 2.52 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

Esquemas Tipo P Dem 

(kW) 

f.d.p Longitud 

(m) 

Protecciones 

Línea 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 2.60 1.00 35.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Emergències M 0.20 1.00 35.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Música M 1.03 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          

H07Z1 

H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 1.04 1.00 15.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.10 1.00 15.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

A1-A6 - Força M 3.51 0.95 45.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 

In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

A7-A12 - Força M 3.51 0.95 40.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Zones Comuns - Força M 3.51 0.95 45.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          

H07Z1 

H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

WC10+WC11+WC12 - Força M 3.51 0.95 45.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
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Esquemas Tipo P Dem 

(kW) 

f.d.p Longitud 

(m) 

Protecciones 

Línea 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

WC13+WC14 - Força M 3.51 0.95 15.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Música+PLA1+PLA2 - Força M 3.51 0.95 35.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

AGR2-AGR5 - Força M 3.51 0.95 45.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Vestuaris M 6.19 0.96 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 10 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 10 mm² 

VST2+VST3 M 0.79 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 0.48 1.00 45.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.40 1.00 45.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 

P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

WC Vestuaris M 0.64 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 0.21 1.00 45.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

Esquemas Tipo P Dem 

(kW) 

f.d.p Longitud 

(m) 

Protecciones 

Línea 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.50 1.00 45.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

VST2+VST3 - Força M 3.51 0.95 45.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)t 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 

P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

VST1 - Força M 3.51 0.95 45.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

WC6- Força M 3.51 0.95 45.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

WC7 - Força M 3.51 0.95 45.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Cuina T 21.09 0.96 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 10 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 10 mm² 

P: H07Z1 Cobre Rígido 10 mm² 

Menjador M 1.35 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 1.20 1.00 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.30 1.00 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
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Esquemas Tipo P Dem 

(kW) 

f.d.p Longitud 

(m) 

Protecciones 

Línea 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Rebost+Magatzem M 2.02 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 1.74 1.00 15.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 

P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.50 1.00 15.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          

H07Z1 

H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Cuina M 1.73 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 1.42 1.00 15.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.50 1.00 15.0 EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

LVT1 M 0.25 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 0.18 1.00 5.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.10 1.00 5.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 

P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Esquemas Tipo P Dem 

(kW) 

f.d.p Longitud 

(m) 

Protecciones 

Línea 

Menjador - Força M 3.51 0.95 10.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Rebost - Força M 3.51 0.95 10.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 

In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Magatzem - Força M 3.51 0.95 20.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

LVT1 - Força M 3.51 0.95 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          

H07Z1 

H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Rentavaixelles - Força M 3.51 0.95 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Taula Calenta - Força M 3.51 0.95 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Fregidora - Força M 3.51 0.95 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Frigorifics - Força M 3.51 0.95 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
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Esquemas Tipo P Dem 

(kW) 

f.d.p Longitud 

(m) 

Protecciones 

Línea 

Cuina - Força M 3.51 0.95 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Cuina - Força I M 3.51 0.95 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 

In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

AMPA+Biblioteca M 5.12 0.97 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 6 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 6 mm² 

AMPA M 0.63 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 0.60 1.00 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          

H07Z1 

H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.10 1.00 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

WC5 M 0.12 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 0.03 1.00 15.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.10 1.00 15.0 EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Biblioteca M 1.53 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

Esquemas Tipo P Dem 

(kW) 

f.d.p Longitud 

(m) 

Protecciones 

Línea 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 1.50 1.00 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.20 1.00 15.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

AMPA - Força M 3.51 0.95 15.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          

H07Z1 

H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

WC5 - Força M 3.51 0.95 15.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Biblioteca - Força M 3.51 0.95 10.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Informàtica M 4.46 0.96 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 6 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 6 mm² 

Informàtica M 0.63 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 

P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 0.60 1.00 5.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          

H07Z1 

H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.10 1.00 5.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
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Esquemas Tipo P Dem 

(kW) 

f.d.p Longitud 

(m) 

Protecciones 

Línea 

Força M 3.51 0.95 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Força M 3.51 0.95 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 

In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Rack M 3.51 0.95 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Sala Calderes+UTA's T 13.98 0.93 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
Bipolar 

          

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 25 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 25 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 25 mm² 

Sala de Calderes M 0.27 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 0.20 1.00 5.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.10 1.00 5.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Caldera M 3.51 0.80 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          

H07Z1 

H07Z1 Cobre Rígido 2 x 6 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 6 mm² 

Força M 3.51 0.95 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

Esquemas Tipo P Dem 

(kW) 

f.d.p Longitud 

(m) 

Protecciones 

Línea 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Centraleta M 1.10 0.95 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Bombes M 5.00 0.95 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 6 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 6 mm² 

UTA's M 10.00 0.95 45.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 16 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 16 mm² 

Plaques Solars M 2.15 0.86 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Sala Acumulador M 0.14 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Il·luminació M 0.05 1.00 5.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Emergències M 0.10 1.00 5.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 

P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Centraleta M 1.10 0.95 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Bombes M 1.20 0.80 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
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Esquemas Tipo P Dem 

(kW) 

f.d.p Longitud 

(m) 

Protecciones 

Línea 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Bombes M 1.20 0.80 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Exterior T 9.39 1.00 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 10 mm² 

N: H07Z1 Cobre Rígido 10 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 10 mm² 

Il·luminació M 1.20 1.00 20.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Il·luminació M 2.31 1.00 15.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

Il·luminació M 2.31 1.00 15.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

Il·luminació M 2.31 1.00 15.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

Il·luminació M 2.31 1.00 15.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

Ascensor T 6.56 0.82 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 10 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 10 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 10 mm² 

Esquemas Tipo P Dem 

(kW) 

f.d.p Longitud 

(m) 

Protecciones 

Línea 

Motor T 7.50 0.80 10.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 10kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 

          

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 4 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

Il·luminació M 0.02 1.00 10.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Centraleta M 1.10 0.95 10.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Serveis Generals M 2.11 0.95 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 

P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Centraleta M 1.10 0.95 20.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Centraleta M 1.10 0.95 20.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Porter M 0.66 0.95 20.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Rack M 0.66 0.95 20.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          

H07Z1 

H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Quadre Secundari SAI M 5.27 0.95 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
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Esquemas Tipo P Dem 

(kW) 

f.d.p Longitud 

(m) 

Protecciones 

Línea 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 6 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 6 mm² 

SAI M 4.39 0.95 20.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

SAI M 4.39 0.95 20.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

 

Canalitzacions 

L'execució de les canalitzacions i la seva estesa es faran d'acord amb l'expressat en els documents 

d'aquest projecte. 

 

Esquemas Tipo de instalación 

Esquema eléctrico Instalación al aire - Tª: 40 °C 
Bandejas perforadas horizontales espaciadas 

Planta Baixa Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Consergeria Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Despatxos Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Zones Comuns Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

WC1 Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Esquemas Tipo de instalación 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Psicologia Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

AGR1 Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

INF1+INF2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

INF3+INF4 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

INF5+INF6 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

WC2+WC3+WC4 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

WC8+WC9 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Neteja Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Il·luminacjó Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

CSG - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 

Zones Comuns - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Despatxos - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

WC2+WC3+WC4 - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

WC1 - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

WC8+WC9 - Força Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Psicologia - Força Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

INF+AGR1+Neteja - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Planta Primera Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

A1+A2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

A3+A4 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

A5+A6 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

A7+A8 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

A9+A10 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

A11+A12 Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Esquemas Tipo de instalación 

Zones Comuns Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

WC10+WC11+WC12 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

WC13+WC14 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

TUT+STI Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

AGR2+AGR3 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

AGR4+AGR5 Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

PLA1+PLA2 Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Música Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

A1-A6 - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

A7-A12 - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 

Zones Comuns - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

WC10+WC11+WC12 - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

WC13+WC14 - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Música+PLA1+PLA2 - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

AGR2-AGR5 - Força Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Vestuaris Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

VST2+VST3 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

WC Vestuaris Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

VST2+VST3 - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

VST1 - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

WC6- Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

WC7 - Força Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Cuina Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Menjador Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Rebost+Magatzem Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Cuina Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Esquemas Tipo de instalación 

LVT1 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Menjador - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Rebost - Força Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Magatzem - Força Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

LVT1 - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Rentavaixelles - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Taula Calenta - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 25 mm 

Fregidora - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Frigorifics - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Cuina - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Cuina - Força I Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

AMPA+Biblioteca Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

AMPA Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

WC5 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Biblioteca Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

AMPA - Força Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

WC5 - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Biblioteca - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 



Projecte executiu d’instal·lacions en un edifici destinat a ús escolar  Annex I. Memòria de càlcul: Electricitat 

 

114 
 

Esquemas Tipo de instalación 

Informàtica Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Informàtica Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Força Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Força Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Rack Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Sala Calderes+UTA's Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Sala de Calderes Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Caldera Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 25 mm 

Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Centraleta Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Bombes Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 25 mm 

UTA's Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 50 mm 

Plaques Solars Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Sala Acumulador Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Centraleta Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Bombes Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Bombes Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Exterior Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Esquemas Tipo de instalación 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Ascensor Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Motor Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 50 mm 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

Centraleta Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Serveis Generals Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Centraleta Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Centraleta Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Porter Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Rack Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Quadre Secundari SAI Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

SAI Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

SAI Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

 

 

16.3.4.- INSTAL·LACIÓ DE POSTA A TERRA 

La instal·lació de posta a terra de l'obra s'efectuarà d'acord amb la reglamentació vigent, concretament 

l'especificat en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió en la seva Instrucció 18, queda subjecta 

a la mateixa les preses de terra i els conductors de protecció. 

La longitud del conductor de coure enterrat és de 508,2 metres (Vegeu plànol de posta a terra). La 

longitud de les nostres piques és de 3 metres. 

Primerament tenim en compte que el conjunt de piques i l’anell estan en paral·lel respecte a terra, per 

tant es compleix: 

1/Rt = 1/ Rc + 1 /Rp 

On, 
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Rt = resistència total, 10 Ω. 

Rc = resistència del conductor enterrat. 

Rp = resistència de les piques. 

Segons la taula 5 la resistència del conductor és Rc = 2*ρ / L, substituint: 

Rc = (2*3000) / 508,2 = 11,81 Ω. 

Substituint a la fórmula s’obté: 

1/10 = 1/11,81 + 1/Rp,  Rp = 65,25 Ω. 

A partir d’aquest valor es pot obtenir el número de piques, de 3 metres de longitud, a partir de la 

fórmula de la taula 5. 

Rp = ρ / (nº piques*L),  nº piques = 15,32. És a dir tindrem 16 piques. 

 

16.3.5.- FÒRMULES UTILITZADES 

16.3.5.1.- Intensitat màxima admisible 

En el càlcul de les instal·lacions es comprovarà que les intensitats màximes de les línies són inferiors a 

les admeses pel Reglament de Baixa Tensió, tenint en compte els factors de correcció segons el tipus 

d'instal·lació i les seves condicions particulars. 

1.- Intensitat nominal en servei monofàsic: 

 

2.- Intensitat nominal en servei trifàsic: 

 

 

En les fórmules s'han utilitzat els següents termes:  

- In: Intensitat nominal del circuit en A.  

- P: Potència en W. 

- Uf: Tensió simple en V.  

- Ul: Tensió composta en V.  

- Cos (phi): Factor de potència. 

 

16.3.5.2.- Caiguda de tensió 

Tipus d'instal·lació: Instal·lació general.  

Tipus d'esquema: Des de connexió.  

La caiguda de tensió no superarà el següent valor: derivació individual de 1,5%. 

En circuits interiors de la instal·lació, la caiguda de tensió no superarà un percentatge del 3% de la 

tensió nominal per circuits d'enllumenat i del 5% per a la resta de circuits, sent admissible la 

compensació de caiguda de tensió juntament amb les corresponents derivacions individuals , de 

manera que conjuntament no superi un percentatge del 4,5% de la tensió nominal per als circuits 

d'enllumenat i del 6,5% per a la resta de circuits. 

Les fórmules utilitzades seran les següents: 

1.- c.d.t. en servei monofàsic: 

Menyspreant el terme de reactància, donat l'elevat valor de R / X, la caiguda de tensió ve donada per: 

 

Sent: 

 

 

2.- c.d.t. en servei trifàsic: 

Menyspreant també en aquest cas el terme de reactància, la caiguda de tensió ve donada per: 

 

Sent: 

 

Els valors coneguts de resistència dels conductors estan referits a una temperatura de 20 ° C.  

Els conductors empleats seran de coure o alumini, sent els coeficients de variació amb la temperatura i 

les resistivitats a 20 ° C els següents: 
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A.- Coure: 

 

B.- Alumini: 

 

S'estableixen tres criteris per a la correcció de la resistència dels conductors i per tant del càlcul de la 

caiguda de tensió, en funció de la temperatura a considerar.  

Els tres criteris són els següents:  

a) Considerant la màxima temperatura que suporta el conductor en condicions de règim permanent.  

En aquest cas, per calcular la resistència real del cable es considerarà la màxima temperatura que 

suporta el conductor en condicions de règim permanent.  

S'aplicarà la fórmula següent: 

 

 

La temperatura 'Tmax' depèn dels materials aïllants i correspondrà amb un valor de 90°C per a 

conductors amb aïllament XLPE i EPR i de 70°C per a conductors de PVC segons taula 2 de la ITC BT-

07 (Reglament electrotècnic de baixa tensió).  

b) Considerant la temperatura màxima prevista de servei del cable.  

Per calcular la temperatura màxima prevista de servei es considerarà que el seu increment de 

temperatura (T) respecte a la temperatura ambient To (25°C per a cables soterrats i 40°C per a cables 

a l'aire) és proporcional al quadrat del valor eficaç de la intensitat, de manera que: 

 

En aquest cas la resistència corregida a la temperatura màxima prevista de servei serà: 

 

c) Considerant la temperatura ambient segons el tipus d'instal·lació.  

En aquest cas, per calcular la resistència del cable es considerarà la temperatura ambient To, que 

correspondrà amb 25°C per a cables soterrats i 40°C per a cables a l'aire, d'acord amb la fórmula: 

 

A les taules de resultats de càlcul s'especifica el criteri emprat per a les diferents línies.  

En les fórmules s'han utilitzat els següents termes:  

- In: Intensitat nominal del circuit en A  

- Iz: Intensitat admissible del cable en A.  

- P: Potència en W.  

- Cos (phi): Factor de potència.  

- S: Secció en mm2.  

- L: Longitud en m. 

- Ro: Resistivitat del conductor en ohm • mm² / m.  

- Alpha: Coeficient de variació amb la temperatura. 

 

16.3.5.3.- Intensitat de curtcircuit 

Entre fases: 

 

Fase i neutre: 

 

En les fórmules s'han utilitzat els següents termes:  

- Ul: Tensió composta en V.  

- Uf: Tensió simple en V.  

- Zt: Impedància total en el punt de curtcircuit en mohm.  

- Icc: Intensitat de curtcircuit en kA.  

  

1 2

20º

1
0.00393º          /

56
CC mm m   1 2

20º

1
0.00403º          /

35
CC mm m    max 20º max· 1 20T CR R T    

 
2

0 max 0 · n

z

I
T T T T

I

  
     
   

 20º · 1 20T CR R T    

 
0 20º 0· 1 20T CR R T    
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La impedància total en el punt de curtcircuit s'obtindrà a partir de la resistència total i de la reactància 

total dels elements de la xarxa fins al punt de curtcircuit: 

 

sent:  

- Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistència total en el punt de curtcircuit.  

- Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactància total en el punt de curtcircuit.  

  

Els dispositius de protecció hauran de tenir un poder de tall major o igual a la intensitat de curtcircuit 

prevista en el punt de la seva instal·lació, i hauran d'actuar en un temps tal que la temperatura 

aconseguida pels cables no superi la màxima permesa pel conductor. 

Perquè es compleixi aquesta última condició, la corba d'actuació dels interruptors automàtics ha d'estar 

per sota de la corba tèrmica del conductor, pel que ha de complir-se la següent condició: 

 

per 0,01 <= 0,1 s, i on:  

- I: Intensitat permanent de curtcircuit en A.  

- T: Temps de desconnexió en s.  

- C: Constant que depèn del tipus de material.  

- Increment de T: Sobretemperatura màxima del cable en ° C.  

- S: Secció en mm2  

  

Es tindrà també en compte la intensitat mínima de curtcircuit determinada per un curtcircuit fase-neutre 

i al final de la línia o circuit en estudi.  

Aquest valor es necessita per determinar si un conductor queda protegit en tota la seva longitud a 

curtcircuit, ja que és condició imprescindible que aquesta intensitat sigui major o igual que la intensitat 

del disparador electromagnètic. En el cas d'utilitzar fusibles per a la protecció del curtcircuit, la seva 

intensitat de fusió ha de ser menor que la intensitat suportada pel cable sense danyar-se, en el temps 

que tarda a saltar. En tot cas, aquest temps sempre serà inferior a 5 seg. 

 

16.3.6.- CÀLCULS 

16.3.6.1.- Secció de les linies 

Per al càlcul dels circuits s'han tingut en compte els següents factors:  

     - Caiguda de tensió  

         - Circuits interiors de la instal·lació:  

           3% per a circuits d'enllumenat.  

           5% per a la resta de circuits.  

     - Caiguda de tensió acumulada  

         - Circuits interiors de la instal·lació:  

           4,5% per a circuits d'enllumenat.  

           6,5% per a la resta de circuits.  

- Imax: La intensitat que circula per la línia (I) no ha de superar el valor d'intensitat màxima 

admissible (Iz).  

  

Els resultats obtinguts per la caiguda de tensió es resumeixen en les següents taules:  

 

Quadre general de distribució 

Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Esquema eléctrico T 117.92 0.96 20.0 RZ1 0.6/1 kV 3 x 70 + 2G 35 230.0 177.4 0.51  0.51 

Planta Baixa T 20.81 0.97 Puente H07Z1 5 G 16 49.0 30.7 0.01  0.51 

Consergeria M 0.23 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 4 13.0 1.0 0.01  0.52 

Il·luminació M 0.16 1.00 2.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.7 0.02  0.54 

Emergències M 0.10 1.00 2.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.4 0.01  0.53 

Despatxos M 2.02 1.00 Puente H07Z1 3 G 2.5 17.5 8.7 0.03  0.55 

Il·luminació M 1.74 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 7.5 1.42  1.96 

Emergències M 0.50 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 2.2 0.41  0.96 

Zones Comuns M 1.73 1.00 Puente H07Z1 3 G 2.5 17.5 7.5 0.03  0.54 

Il·luminació M 1.42 1.00 35.0 H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 6.1 2.7  3.24 

Emergències M 0.50 1.00 35.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 2.2 0.95  1.49 

WC1 M 0.25 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 4 13.0 1.1 0.01  0.52 

Il·luminació M 0.18 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.8 0.15  0.67 

Emergències M 0.10 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.4 0.08  0.60 

Psicologia M 0.63 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 4 13.0 2.7 0.02  0.53 

Il·luminació M 0.60 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 2.6 0.65  1.18 

Emergències M 0.10 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.4 0.11  0.64 

AGR1 M 0.36 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 4 13.0 1.6 0.01  0.52 

Il·luminació M 0.30 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 1.3 0.24  0.77 



Projecte executiu d’instal·lacions en un edifici destinat a ús escolar  Annex I. Memòria de càlcul: Electricitat 

 

118 
 

Esquemas Tipo P Calc 

(kW) 

f.d.p Longitud 

(m) 

Línea Iz 

(A) 

I 

(A) 

c.d.t 

(%) 

c.d.t Acum 

(%) 

Emergències M 0.10 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.4 0.08  0.61 

INF1+INF2 M 1.40 1.00 Puente H07Z1 3 G 2.5 17.5 6.1 0.02  0.54 

Il·luminació M 1.16 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 5.0 0.94  1.48 

Emergències M 0.40 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 1.7 0.33  0.86 

INF3+INF4 M 1.40 1.00 Puente H07Z1 3 G 2.5 17.5 6.1 0.02  0.54 

Il·luminació M 1.16 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 5.0 1.26  1.80 

Emergències M 0.40 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 1.7 0.43  0.97 

INF5+INF6 M 1.40 1.00 Puente H07Z1 3 G 2.5 17.5 6.1 0.02  0.54 

Il·luminació M 1.16 1.00 30.0 H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 5.0 1.89  2.43 

Emergències M 0.40 1.00 30.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 1.7 0.65  1.19 

WC2+WC3+WC4 M 0.41 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 4 13.0 1.8 0.01  0.53 

Il·luminació M 0.16 1.00 40.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.7 0.35  0.87 

Emergències M 0.30 1.00 40.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 1.3 0.65  1.18 

WC8+WC9 M 0.18 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 4 13.0 0.8 0  0.52 

Il·luminació M 0.10 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.4 0.08  0.60 

Emergències M 0.10 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.4 0.08  0.60 

Neteja M 3.65 0.95 Puente H07Z1 3 G 6 30.0 16.6 0.03  0.54 

Il·luminació M 0.16 1.00 5.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.7 0.04  0.58 

Il·luminacjó M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 2.33  2.87 

CSG - Força M 3.51 0.95 2.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 0.23  0.75 

Zones Comuns - Força M 3.51 0.95 35.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 4.08  4.60 

Despatxos - Força M 3.51 0.95 15.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.75  2.27 

WC2+WC3+WC4 - Força M 3.51 0.95 2.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 0.23  0.75 

WC1 - Força M 3.51 0.95 15.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.75  2.27 

WC8+WC9 - Força M 3.51 0.95 15.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.75  2.27 

Psicologia - Força M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 2.33  2.85 

INF+AGR1+Neteja - Força M 3.51 0.95 Puente H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 0.06  0.57 

Planta Primera T 19.29 0.98 Puente H07Z1 5 G 10 37.0 28.5 0.01  0.52 

A1+A2 M 1.13 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 4.9 0.03  0.55 

Il·luminació M 1.06 1.00 25.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 4.6 1.44  1.99 

Emergències M 0.20 1.00 25.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.9 0.27  0.82 

A3+A4 M 1.13 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 4.9 0.03  0.55 

Il·luminació M 1.06 1.00 35.0 H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 4.6 2.01  2.56 

Emergències M 0.20 1.00 35.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.9 0.38  0.93 

A5+A6 M 1.13 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 4.9 0.03  0.55 

Il·luminació M 1.06 1.00 45.0 H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 4.6 2.59  3.14 

Emergències M 0.20 1.00 45.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.9 0.49  1.04 

A7+A8 M 1.13 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 4.9 0.03  0.55 

Il·luminació M 1.06 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 4.6 0.86  1.41 

Emergències M 0.20 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.9 0.16  0.71 

A9+A10 M 1.13 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 4.9 0.03  0.55 

Il·luminació M 1.06 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 4.6 1.15  1.70 

Emergències M 0.20 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.9 0.22  0.77 

A11+A12 M 1.13 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 4.9 0.03  0.55 

Il·luminació M 1.06 1.00 40.0 H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 4.6 2.3  2.85 

Emergències M 0.20 1.00 40.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.9 0.43  0.98 

Zones Comuns M 1.48 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 6.4 0.04  0.56 

Il·luminació M 1.14 1.00 45.0 H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 4.9 2.79  3.34 

Emergències M 0.50 1.00 45.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 2.2 1.22  1.78 

Esquemas Tipo P Calc 

(kW) 

f.d.p Longitud 

(m) 

Línea Iz 

(A) 

I 

(A) 

c.d.t 

(%) 

c.d.t Acum 

(%) 

WC10+WC11+WC12 M 0.54 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 2.3 0.01  0.53 

Il·luminació M 0.30 1.00 45.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 1.3 0.73  1.27 

Emergències M 0.30 1.00 45.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 1.3 0.73  1.27 

WC13+WC14 M 0.36 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 1.6 0.01  0.53 

Il·luminació M 0.20 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.9 0.16  0.69 

Emergències M 0.20 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.9 0.16  0.69 

TUT+STI M 0.79 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 3.4 0.02  0.54 

Il·luminació M 0.68 1.00 45.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 2.9 1.66  2.20 

Emergències M 0.20 1.00 45.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.9 0.49  1.03 

AGR2+AGR3 M 0.65 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 2.8 0.02  0.54 

Il·luminació M 0.52 1.00 45.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 2.3 1.27  1.81 

Emergències M 0.20 1.00 45.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.9 0.49  1.02 

AGR4+AGR5 M 0.70 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 3.0 0.02  0.54 

Il·luminació M 0.58 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 2.5 0.47  1.01 

Emergències M 0.20 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.9 0.16  0.70 

PLA1+PLA2 M 2.52 1.00 Puente H07Z1 3 G 2.5 17.5 10.9 0.04  0.56 

Il·luminació M 2.60 1.00 35.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 11.3 3.03  3.59 

Emergències M 0.20 1.00 35.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.9 0.38  0.94 

Música M 1.03 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 4.4 0.03  0.55 

Il·luminació M 1.04 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 4.5 0.85  1.39 

Emergències M 0.10 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.4 0.08  0.63 

A1-A6 - Força M 3.51 0.95 45.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 5.25  5.77 

A7-A12 - Força M 3.51 0.95 40.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 4.67  5.19 

Zones Comuns - Força M 3.51 0.95 45.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 5.25  5.77 

WC10+WC11+WC12 - Força M 3.51 0.95 45.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 5.25  5.77 

WC13+WC14 - Força M 3.51 0.95 15.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.75  2.27 

Música+PLA1+PLA2 - Força M 3.51 0.95 35.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 4.08  4.60 

AGR2-AGR5 - Força M 3.51 0.95 45.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 5.25  5.77 

Vestuaris M 6.19 0.96 Puente H07Z1 3 G 10 40.0 28.0 0.03  0.53 

VST2+VST3 M 0.79 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 3.4 0.02  0.55 

Il·luminació M 0.48 1.00 45.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 2.1 1.17  1.73 

Emergències M 0.40 1.00 45.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 1.7 0.98  1.53 

WC Vestuaris M 0.64 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 2.8 0.02  0.55 

Il·luminació M 0.21 1.00 45.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.9 0.51  1.06 

Emergències M 0.50 1.00 45.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 2.2 1.22  1.77 

VST2+VST3 - Força M 3.51 0.95 45.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 5.25  5.78 

VST1 - Força M 3.51 0.95 45.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 5.25  5.78 

WC6- Força M 3.51 0.95 45.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 5.25  5.78 

WC7 - Força M 3.51 0.95 45.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 5.25  5.78 

Cuina T 21.09 0.96 Puente H07Z1 5 G 10 37.0 31.7 0.01  0.52 

Menjador M 1.35 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 5.8 0.04  0.56 

Il·luminació M 1.20 1.00 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 5.2 0.65  1.21 

Emergències M 0.30 1.00 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 1.3 0.16  0.72 

Rebost+Magatzem M 2.02 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 8.7 0.05  0.57 

Il·luminació M 1.74 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 7.5 1.42  1.99 

Emergències M 0.50 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 2.2 0.41  0.98 

Cuina M 1.73 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 7.5 0.05  0.57 

Il·luminació M 1.42 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 6.1 1.16  1.72 

Emergències M 0.50 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 2.2 0.41  0.97 
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Esquemas Tipo P Calc 

(kW) 

f.d.p Longitud 

(m) 

Línea Iz 

(A) 

I 

(A) 

c.d.t 

(%) 

c.d.t Acum 

(%) 

LVT1 M 0.25 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 1.1 0.01  0.53 

Il·luminació M 0.18 1.00 5.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.8 0.05  0.58 

Emergències M 0.10 1.00 5.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.4 0.03  0.55 

Menjador - Força M 3.51 0.95 10.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.17  1.69 

Rebost - Força M 3.51 0.95 10.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.17  1.69 

Magatzem - Força M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 2.33  2.85 

LVT1 - Força M 3.51 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 0.58  1.10 

Rentavaixelles - Força M 3.51 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 0.58  1.10 

Taula Calenta - Força M 3.51 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 0.58  1.10 

Fregidora - Força M 3.51 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 0.58  1.10 

Frigorifics - Força M 3.51 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 0.58  1.10 

Cuina - Força M 3.51 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 0.58  1.10 

Cuina - Força I M 3.51 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 0.58  1.10 

AMPA+Biblioteca M 5.12 0.97 Puente H07Z1 3 G 6 30.0 23.0 0.04  0.54 

AMPA M 0.63 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 2.7 0.02  0.56 

Il·luminació M 0.60 1.00 16.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 2.6 0.52  1.08 

Emergències M 0.10 1.00 16.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.4 0.09  0.64 

WC5 M 0.12 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 0.5 0  0.54 

Il·luminació M 0.03 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.1 0.02  0.57 

Emergències M 0.10 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.4 0.08  0.63 

Biblioteca M 1.53 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 6.6 0.04  0.58 

Il·luminació M 1.50 1.00 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 6.5 0.81  1.40 

Emergències M 0.20 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.9 0.16  0.75 

AMPA - Força M 3.51 0.95 15.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.75  2.29 

WC5 - Força M 3.51 0.95 15.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.75  2.29 

Biblioteca - Força M 3.51 0.95 10.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.17  1.71 

Informàtica M 4.46 0.96 Puente H07Z1 3 G 6 30.0 20.2 0.03  0.54 

Informàtica M 0.63 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 2.7 0.02  0.55 

Il·luminació M 0.60 1.00 5.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 2.6 0.16  0.72 

Emergències M 0.10 1.00 5.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.4 0.03  0.58 

Força M 3.51 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 0.58  1.12 

Força M 3.51 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 0.58  1.12 

Rack M 3.51 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 0.58  1.12 

Sala Calderes+UTA's T 14.50 0.93 Puente H07Z1 5 G 25 64.0 22.6 0  0.51 

Sala de Calderes M 0.27 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 1.2 0.01  0.52 

Il·luminació M 0.20 1.00 5.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.9 0.05  0.57 

Emergències M 0.10 1.00 5.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.4 0.03  0.54 

Caldera M 4.39 0.80 5.0 H07Z1 3 G 6 30.0 23.7 0.3  0.81 

Força M 3.51 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 0.58  1.09 

Centraleta M 1.10 0.95 5.0 H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 5.0 0.3  0.81 

Bombes M 5.00 0.95 5.0 H07Z1 3 G 6 30.0 22.8 0.35  0.85 

UTA's M 10.00 0.95 45.0 H07Z1 3 G 16 54.0 45.6 2.32  2.83 

Plaques Solars M 2.33 0.86 Puente H07Z1 3 G 2.5 17.5 11.8 0.04  0.54 

Sala Acumulador M 0.14 1.00 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 0.6 0  0.55 

Il·luminació M 0.05 1.00 5.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.2 0.01  0.56 

Emergències M 0.10 1.00 5.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.4 0.03  0.58 

Centraleta M 1.10 0.95 5.0 H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 5.0 0.3  0.84 

Bombes M 1.50 0.80 5.0 H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 8.1 0.41  0.95 

Bombes M 1.50 0.80 5.0 H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 8.1 0.41  0.95 

Esquemas Tipo P Calc 

(kW) 

f.d.p Longitud 

(m) 

Línea Iz 

(A) 

I 

(A) 

c.d.t 

(%) 

c.d.t Acum 

(%) 

Exterior T 9.39 1.00 Puente H07Z1 5 G 10 37.0 13.6 0.01  0.51 

Il·luminació M 1.20 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 5.2 1.3  1.81 

Il·luminació M 2.31 1.00 15.0 H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 4 13.0 10.0 1.88  2.39 

Il·luminació M 2.31 1.00 15.0 H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 4 13.0 10.0 1.88  2.39 

Il·luminació M 2.31 1.00 15.0 H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 4 13.0 10.0 1.88  2.39 

Il·luminació M 2.31 1.00 15.0 H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 4 13.0 10.0 1.88  2.39 

Ascensor T 8.06 0.82 Puente H07Z1 5 G 10 37.0 14.3 0.01  0.51 

Motor T 9.38 0.80 10.0 H07Z1 5 G 4 21.0 16.9 0.32  0.83 

Il·luminació M 0.02 1.00 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.1 0.01  0.52 

Centraleta M 1.10 0.95 10.0 H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 5.0 0.6  1.11 

Serveis Generals M 2.11 0.95 Puente H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 9.6 0.06  0.56 

Centraleta M 1.10 0.95 20.0 H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 5.0 1.19  1.75 

Centraleta M 1.10 0.95 20.0 H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 5.0 1.19  1.75 

Porter M 0.66 0.95 20.0 H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 3.0 0.71  1.28 

Rack M 0.66 0.95 20.0 H07Z1 2 x 1.5 + 1 G 2.5 13.0 3.0 0.71  1.28 

Quadre Secundari SAI M 5.27 0.95 Puente H07Z1 3 G 6 30.0 24.0 0.04  0.54 

SAI M 4.39 0.95 20.0 H07Z1 3 G 4 23.0 20.0 1.82  2.36 

SAI M 4.39 0.95 20.0 H07Z1 3 G 4 23.0 20.0 1.82  2.36 

 

Càlculs de factors de correcció per canalització 

Els següents factors de correcció segons el tipus d’instal·lació ja estan contemplats als valors 

d’intensitat màxima admissible (Iz) de la taula anterior. 

Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 

Esquema eléctrico Instalación al aire - Tª: 40 °C 
Bandejas perforadas horizontales espaciadas 

1.00 

Planta Baixa Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Consergeria Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Despatxos Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Zones Comuns Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

WC1 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 
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Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Psicologia Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

AGR1 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

INF1+INF2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

INF3+INF4 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

INF5+INF6 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

WC2+WC3+WC4 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

WC8+WC9 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Neteja Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Il·luminacjó Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

CSG - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Zones Comuns - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Despatxos - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

WC2+WC3+WC4 - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 

WC1 - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

WC8+WC9 - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Psicologia - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

INF+AGR1+Neteja - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Planta Primera Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

A1+A2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

A3+A4 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

A5+A6 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

A7+A8 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

A9+A10 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

A11+A12 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Zones Comuns Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

WC10+WC11+WC12 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 
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Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 

WC13+WC14 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

TUT+STI Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

AGR2+AGR3 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

AGR4+AGR5 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

PLA1+PLA2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Música Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

A1-A6 - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

A7-A12 - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Zones Comuns - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

WC10+WC11+WC12 - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

WC13+WC14 - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Música+PLA1+PLA2 - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

AGR2-AGR5 - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Vestuaris Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

VST2+VST3 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 

WC Vestuaris Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

VST2+VST3 - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

VST1 - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

WC6- Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

WC7 - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Cuina Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Menjador Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Rebost+Magatzem Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Cuina Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

LVT1 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Menjador - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Rebost - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Magatzem - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

LVT1 - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Rentavaixelles - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Taula Calenta - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 25 mm 

1.00 

Fregidora - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Frigorifics - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Cuina - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 
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Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 

Cuina - Força I Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

AMPA+Biblioteca Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

AMPA Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

WC5 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Biblioteca Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

AMPA - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

WC5 - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Biblioteca - Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Informàtica Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Informàtica Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Rack Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Sala Calderes+UTA's Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Sala de Calderes Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Caldera Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 25 mm 

1.00 

Força Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Centraleta Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Bombes Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 25 mm 

1.00 

Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 

UTA's Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 50 mm 

1.00 

Plaques Solars Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Sala Acumulador Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Emergències Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Centraleta Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Bombes Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Bombes Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Exterior Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Ascensor Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Motor Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 50 mm 

1.00 

Il·luminació Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Centraleta Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Serveis Generals Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Centraleta Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Centraleta Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Porter Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Rack Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Quadre Secundari SAI Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

SAI Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

SAI Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 
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16.3.6.2.- Càlculs de les proteccions 

Sobrecàrrega: 

Perquè la línia quedi protegida a sobrecàrrega, la protecció ha de complir simultàniament les següents 

condicions:  

Ius <= In <= Iz cable 

Itc <= 1.45 x Iz cable 

Estant presentades en la taula de comprovacions de la següent manera:  

- Ius = Intensitat d'ús prevista en el circuit.  

- In = Intensitat nominal del fusible o magnetotèrmic.  

- Iz = Intensitat admissible del conductor o del cable.  

- Itc = Intensitat dispar del dispositiu a temps convencional.  

  

Altres dades de la taula són:  

- P Calc = Potència calculada.  

- Tipus = (T) Trifàsica, (M) Monofàsica.  

  

Curtcircuit: 

Perquè la línia quedi protegida a curtcircuit, el poder de tall de la protecció ha de ser major al valor de la 

intensitat màxima de curtcircuit:  

Icu> = Icc màx 

A més, la protecció ha de ser capaç de disparar en un temps menor al temps que triguen els aïllaments 

del conductor en danyar-se per l'elevació de la temperatura. Això ha de succeir tant en el cas del 

curtcircuit màxim, com en el cas del curtcircuit mínim:  

Per Icc màx: Tp CC màx <Tcable CC màx 

Per Icc mín: Tp CC mín <Tcable CC mín 

Estant presentades en la taula de comprovacions de la següent manera:  

- ICU = Intensitat de tall últim del dispositiu.  

- Ics = Intensitat de tall en servei. Es recomana que superi la Icc en proteccions instal·lades en 

escomesa del circuit.  

- Tp = Temps de tret del dispositiu a la intensitat de curtcircuit.  

- Tcable = Valor de temps admissible per als aïllaments del cable a la intensitat de curtcircuit. 

 

El resultat dels càlculs de les proteccions de sobrecàrrega i curtcircuit de la instal·lació es resumeixen a 

les següents taules: 

 

Quadre general de distribució 

Sobrecàrrega 

 

Esquemas P Calc 
(kW) 

Tipo Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Esquema eléctrico 117.92 T 177.4 IEC60269 gL/gG 
In: 200 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG 

230.0 320.0 333.5 

Planta Baixa 20.81 T 30.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

49.0 58.0 71.1 

Consergeria 0.23 M 1.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Il·luminació 0.16 M 0.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.10 M 0.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Despatxos 2.02 M 8.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 14.5 25.4 

Il·luminació 1.74 M 7.5 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

Emergències 0.50 M 2.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Zones Comuns 1.73 M 7.5 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 14.5 25.4 

Il·luminació 1.42 M 6.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

Emergències 0.50 M 2.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

WC1 0.25 M 1.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Il·luminació 0.18 M 0.8 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.10 M 0.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Psicologia 0.63 M 2.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Il·luminació 0.60 M 2.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.10 M 0.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

AGR1 0.36 M 1.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 
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Esquemas P Calc 
(kW) 

Tipo Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Il·luminació 0.30 M 1.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.10 M 0.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

INF1+INF2 1.40 M 6.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 14.5 25.4 

Il·luminació 1.16 M 5.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.40 M 1.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

INF3+INF4 1.40 M 6.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 14.5 25.4 

Il·luminació 1.16 M 5.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.40 M 1.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

INF5+INF6 1.40 M 6.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 14.5 25.4 

Il·luminació 1.16 M 5.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.40 M 1.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

WC2+WC3+WC4 0.41 M 1.8 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Il·luminació 0.16 M 0.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.30 M 1.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

WC8+WC9 0.18 M 0.8 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Il·luminació 0.10 M 0.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.10 M 0.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Neteja 3.65 M 16.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

30.0 36.3 43.5 

Il·luminació 0.16 M 0.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Il·luminacjó 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

CSG - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Zones Comuns - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Despatxos - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

WC2+WC3+WC4 - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

WC1 - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

WC8+WC9 - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Psicologia - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

INF+AGR1+Neteja - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Planta Primera 19.29 T 28.5 EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

37.0 51.2 53.7 

A1+A2 1.13 M 4.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Esquemas P Calc 
(kW) 

Tipo Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Il·luminació 1.06 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.20 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

A3+A4 1.13 M 4.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Il·luminació 1.06 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.20 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

A5+A6 1.13 M 4.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Il·luminació 1.06 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.20 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

A7+A8 1.13 M 4.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Il·luminació 1.06 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.20 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

A9+A10 1.13 M 4.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Il·luminació 1.06 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.20 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

A11+A12 1.13 M 4.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Il·luminació 1.06 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.20 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Zones Comuns 1.48 M 6.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

Il·luminació 1.14 M 4.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.50 M 2.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

WC10+WC11+WC12 0.54 M 2.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Il·luminació 0.30 M 1.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.30 M 1.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

WC13+WC14 0.36 M 1.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Il·luminació 0.20 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.20 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

TUT+STI 0.79 M 3.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Il·luminació 0.68 M 2.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.20 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

AGR2+AGR3 0.65 M 2.8 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 
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Esquemas P Calc 
(kW) 

Tipo Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Il·luminació 0.52 M 2.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.20 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

AGR4+AGR5 0.70 M 3.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Il·luminació 0.58 M 2.5 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.20 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

PLA1+PLA2 2.52 M 10.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Il·luminació 2.60 M 11.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Emergències 0.20 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Música 1.03 M 4.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Il·luminació 1.04 M 4.5 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.10 M 0.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

A1-A6 - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

A7-A12 - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Zones Comuns - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

WC10+WC11+WC12 - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

WC13+WC14 - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Música+PLA1+PLA2 - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

AGR2-AGR5 - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Vestuaris 6.19 M 28.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

40.0 46.4 58.0 

VST2+VST3 0.79 M 3.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Il·luminació 0.48 M 2.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.40 M 1.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

WC Vestuaris 0.64 M 2.8 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Il·luminació 0.21 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.50 M 2.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

VST2+VST3 - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

VST1 - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

WC6- Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

WC7 - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Cuina 21.09 T 31.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

37.0 51.2 53.7 

Esquemas P Calc 
(kW) 

Tipo Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Menjador 1.35 M 5.8 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Il·luminació 1.20 M 5.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.30 M 1.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Rebost+Magatzem 2.02 M 8.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

Il·luminació 1.74 M 7.5 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

Emergències 0.50 M 2.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Cuina 1.73 M 7.5 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

Il·luminació 1.42 M 6.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

Emergències 0.50 M 2.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

LVT1 0.25 M 1.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Il·luminació 0.18 M 0.8 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.10 M 0.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Menjador - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Rebost - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Magatzem - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

LVT1 - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Rentavaixelles - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Taula Calenta - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Fregidora - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Frigorifics - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Cuina - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Cuina - Força I 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

AMPA+Biblioteca 5.12 M 23.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

30.0 36.3 43.5 

AMPA 0.63 M 2.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Il·luminació 0.60 M 2.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.10 M 0.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

WC5 0.12 M 0.5 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Il·luminació 0.03 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.10 M 0.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Biblioteca 1.53 M 6.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 
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Esquemas P Calc 
(kW) 

Tipo Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Il·luminació 1.50 M 6.5 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

Emergències 0.20 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

AMPA - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

WC5 - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Biblioteca - Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Informàtica 4.46 M 20.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

30.0 36.3 43.5 

Informàtica 0.63 M 2.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Il·luminació 0.60 M 2.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.10 M 0.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Rack 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Sala Calderes+UTA's 14.50 T 22.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

64.0 80.0 92.8 

Sala de Calderes 0.27 M 1.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Il·luminació 0.20 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.10 M 0.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Caldera 4.39 M 23.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

30.0 36.3 43.5 

Força 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Centraleta 1.10 M 5.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Bombes 5.00 M 22.8 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

30.0 36.3 43.5 

UTA's 10.00 M 45.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

54.0 72.5 78.3 

Plaques Solars 2.33 M 11.8 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Sala Acumulador 0.14 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Il·luminació 0.05 M 0.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Emergències 0.10 M 0.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Centraleta 1.10 M 5.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Bombes 1.50 M 8.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

Bombes 1.50 M 8.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

Exterior 9.39 T 13.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

37.0 51.2 53.7 

Il·luminació 1.20 M 5.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Esquemas P Calc 
(kW) 

Tipo Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Il·luminació 2.31 M 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

Il·luminació 2.31 M 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

Il·luminació 2.31 M 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

Il·luminació 2.31 M 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

Ascensor 8.06 T 14.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

37.0 51.2 53.7 

Motor 9.38 T 16.9 EN60898 10kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 

21.0 29.0 30.5 

Il·luminació 0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Centraleta 1.10 M 5.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Serveis Generals 2.11 M 9.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

Centraleta 1.10 M 5.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Centraleta 1.10 M 5.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Porter 0.66 M 3.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Rack 0.66 M 3.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Quadre Secundari SAI 5.27 M 24.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

30.0 36.3 43.5 

SAI 4.39 M 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

23.0 29.0 33.4 

SAI 4.39 M 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

23.0 29.0 33.4 

 

 

Curtcircuit 

 

Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Esquema eléctrico T IEC60269 gL/gG 
In: 200 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG 

100.0 100.0 12.0 
3.0 

0.70 
2.76 

0.02 
0.16 

Planta Baixa T EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 8.9 
3.0 

< 0.1 
0.39 

- 
0.02 

Consergeria M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
2.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
1.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
1.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Despatxos M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
2.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.6 
0.4 

< 0.1 
0.16 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.6 
0.4 

< 0.1 
0.16 

- 
0.10 
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Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Zones Comuns M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
2.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.6 
0.2 

< 0.1 
0.73 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.6 
0.2 

< 0.1 
0.73 

- 
0.10 

WC1 M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
2.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.4 

< 0.1 
0.17 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.4 

< 0.1 
0.17 

- 
0.10 

Psicologia M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
2.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.3 

< 0.1 
0.27 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.3 

< 0.1 
0.27 

- 
0.10 

AGR1 M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
2.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.4 

< 0.1 
0.17 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.4 

< 0.1 
0.17 

- 
0.10 

INF1+INF2 M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
2.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.6 
0.4 

< 0.1 
0.16 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.6 
0.4 

< 0.1 
0.16 

- 
0.10 

INF3+INF4 M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
2.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.6 
0.3 

< 0.1 
0.27 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.6 
0.3 

< 0.1 
0.27 

- 
0.10 

INF5+INF6 M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
2.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.6 
0.2 

< 0.1 
0.55 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.6 
0.2 

< 0.1 
0.55 

- 
0.10 

WC2+WC3+WC4 M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
2.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.2 

< 0.1 
0.95 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.2 

< 0.1 
0.95 

- 
0.10 

WC8+WC9 M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
2.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.4 

< 0.1 
0.17 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.4 

< 0.1 
0.17 

- 
0.10 

Neteja M EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
2.8 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.8 
1.0 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminacjó M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.8 
0.5 

< 0.1 
0.32 

- 
0.10 

Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC máx 
CC mín 

(s) 

CSG - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
2.0 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Zones Comuns - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
0.3 

< 0.1 
0.82 

- 
0.10 

Despatxos - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
0.6 

< 0.1 
0.20 

- 
0.10 

WC2+WC3+WC4 - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
2.0 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

WC1 - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
0.6 

< 0.1 
0.20 

- 
0.10 

WC8+WC9 - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
0.6 

< 0.1 
0.20 

- 
0.10 

Psicologia - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
0.5 

< 0.1 
0.31 

- 
0.10 

INF+AGR1+Neteja - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
2.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Planta Primera T EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 8.9 
2.9 

< 0.1 
0.15 

- 
0.02 

A1+A2 M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
2.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.3 

< 0.1 
0.40 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.3 

< 0.1 
0.40 

- 
0.10 

A3+A4 M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
2.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.2 

< 0.1 
0.74 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.2 

< 0.1 
0.74 

- 
0.10 

A5+A6 M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
2.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.2 

< 0.1 
1.18 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.2 

< 0.1 
1.18 

- 
0.10 

A7+A8 M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
2.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.4 

< 0.1 
0.17 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.4 

< 0.1 
0.17 

- 
0.10 

A9+A10 M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
2.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.3 

< 0.1 
0.27 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.3 

< 0.1 
0.27 

- 
0.10 

A11+A12 M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
2.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.2 

< 0.1 
0.95 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.2 

< 0.1 
0.95 

- 
0.10 

Zones Comuns M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
2.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.2 

< 0.1 
1.18 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.2 

< 0.1 
1.18 

- 
0.10 
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Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC máx 
CC mín 

(s) 

WC10+WC11+WC12 M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
2.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.2 

< 0.1 
1.18 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.2 

< 0.1 
1.18 

- 
0.10 

WC13+WC14 M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
2.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.4 

< 0.1 
0.17 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.4 

< 0.1 
0.17 

- 
0.10 

TUT+STI M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
2.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.2 

< 0.1 
1.18 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.2 

< 0.1 
1.18 

- 
0.10 

AGR2+AGR3 M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
2.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.2 

< 0.1 
1.18 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.2 

< 0.1 
1.18 

- 
0.10 

AGR4+AGR5 M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
2.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.4 

< 0.1 
0.17 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.4 

< 0.1 
0.17 

- 
0.10 

PLA1+PLA2 M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
2.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.6 
0.3 

< 0.1 
0.84 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.6 
0.2 

< 0.1 
0.73 

- 
0.10 

Música M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
2.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.4 

< 0.1 
0.17 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.4 

< 0.1 
0.17 

- 
0.10 

A1-A6 - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
0.3 

< 0.1 
1.29 

- 
0.10 

A7-A12 - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
0.3 

< 0.1 
1.04 

- 
0.10 

Zones Comuns - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
0.3 

< 0.1 
1.29 

- 
0.10 

WC10+WC11+WC12 - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
0.3 

< 0.1 
1.29 

- 
0.10 

WC13+WC14 - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
0.6 

< 0.1 
0.20 

- 
0.10 

Música+PLA1+PLA2 - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
0.3 

< 0.1 
0.82 

- 
0.10 

AGR2-AGR5 - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
0.3 

< 0.1 
1.29 

- 
0.10 

Vestuaris M EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
2.9 

0.15 
0.15 

0.10 
0.10 

VST2+VST3 M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
2.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.2 

< 0.1 
1.18 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.2 

< 0.1 
1.18 

- 
0.10 

WC Vestuaris M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
2.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.2 

< 0.1 
1.18 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.2 

< 0.1 
1.18 

- 
0.10 

VST2+VST3 - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
0.3 

< 0.1 
1.29 

- 
0.10 

VST1 - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
0.3 

< 0.1 
1.29 

- 
0.10 

WC6- Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
0.3 

< 0.1 
1.29 

- 
0.10 

WC7 - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
0.3 

< 0.1 
1.29 

- 
0.10 

Cuina T EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 8.9 
2.9 

< 0.1 
0.15 

- 
0.02 

Menjador M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
2.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Rebost+Magatzem M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
2.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.4 

< 0.1 
0.17 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.4 

< 0.1 
0.17 

- 
0.10 

Cuina M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
2.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.4 

< 0.1 
0.17 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.4 

< 0.1 
0.17 

- 
0.10 

LVT1 M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
2.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.9 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.9 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Menjador - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
0.9 

< 0.1 
0.11 

- 
0.10 

Rebost - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
0.9 

< 0.1 
0.11 

- 
0.10 

Magatzem - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
0.5 

< 0.1 
0.31 

- 
0.10 

LVT1 - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
1.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Rentavaixelles - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
1.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Taula Calenta - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
1.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Fregidora - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
1.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Frigorifics - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
1.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 
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Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Cuina - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
1.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Cuina - Força I M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
1.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

AMPA+Biblioteca M EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
2.9 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

AMPA M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
2.4 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.4 

< 0.1 
0.19 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.4 

< 0.1 
0.19 

- 
0.10 

WC5 M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
2.4 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.4 

< 0.1 
0.17 

- 
0.10 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.4 

< 0.1 
0.17 

- 
0.10 

Biblioteca M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
2.4 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.4 

< 0.1 
0.17 

- 
0.10 

AMPA - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
0.6 

< 0.1 
0.20 

- 
0.10 

WC5 - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
0.6 

< 0.1 
0.20 

- 
0.10 

Biblioteca - Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
0.9 

< 0.1 
0.11 

- 
0.10 

Informàtica M EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
2.9 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Informàtica M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
2.4 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.9 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.9 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
1.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
1.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Rack M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
1.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Sala Calderes+UTA's T EN60898 6kA Curva C 
In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 8.9 
3.0 

0.10 
0.93 

0.02 
0.02 

Sala de Calderes M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
2.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.9 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.9 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Caldera M EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
2.0 

< 0.1 
0.12 

- 
0.10 

Força M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
1.4 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Centraleta M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
1.0 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Bombes M EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
2.0 

< 0.1 
0.12 

- 
0.10 

Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC máx 
CC mín 

(s) 

UTA's M EN60898 6kA Curva C 
In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
1.1 

0.38 
2.72 

0.10 
0.10 

Plaques Solars M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
2.7 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Sala Acumulador M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.7 
2.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.9 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Emergències M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.9 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Centraleta M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.7 
1.0 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Bombes M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.7 
1.0 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Bombes M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.7 
1.0 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Exterior T EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 8.9 
2.9 

< 0.1 
0.15 

- 
0.02 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
0.3 

< 0.1 
0.26 

- 
0.10 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
0.4 

< 0.1 
0.16 

- 
0.10 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
0.4 

< 0.1 
0.16 

- 
0.10 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
0.4 

< 0.1 
0.16 

- 
0.10 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
0.4 

< 0.1 
0.16 

- 
0.10 

Ascensor T EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 8.9 
2.9 

< 0.1 
0.15 

- 
0.02 

Motor T EN60898 10kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 

10.0 7.5 8.5 
1.2 

< 0.1 
0.15 

- 
0.10 

Il·luminació M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Centraleta M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Serveis Generals M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
2.5 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Centraleta M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.3 

< 0.1 
0.27 

- 
0.10 

Centraleta M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.3 

< 0.1 
0.27 

- 
0.10 

Porter M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 12.5 
0.3 

< 0.1 
0.27 

- 
0.10 

Rack M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
0.3 

< 0.1 
0.27 

- 
0.10 

Quadre Secundari SAI M EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.0 
2.9 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

SAI M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
0.7 

< 0.1 
0.38 

- 
0.10 

SAI M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.9 
0.7 

< 0.1 
0.38 

- 
0.10 
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16.3.7.- CÀLCULS DE LA POSTA A TERRA 

16.3.7.1.- Resistència de la posta a terra de les masses 

El càlcul de la resistència de posta a terra de la instal·lació es realitza segons la Instrucció 18 de 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.  

S'instal·larà un conductor de coure nu de 35 mm quadrats de secció en anell perimetral, embegut en la 

fonamentació de l'edifici, amb una longitud (L) de 508,2 m, de manera que la resistència de posada a 

terra tindrà un valor de: 

 2·ro   2·3000   

R = ———— = ———— = 11,81 Ohm 

  L   20   

El valor de resistivitat del terreny suposada per al càlcul és estimatiu i no homogeni. S'ha de comprovar 

el valor real de la resistència de posada a terra un cop realitzada la instal·lació i procedir a les 

correccions necessàries per obtenir un valor acceptable si fos precís. 

 

16.3.7.2.- Resistència de la posta a terra del neutre 

El càlcul de la resistència de posada a terra de la instal·lació es realitza segons la Instrucció 18 de 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.  

 

16.3.7.3.- Protecció contra els contactes indirectes 

La intensitat diferencial residual o sensibilitat dels diferencials ha de ser tal que garanteixi el 

funcionament del dispositiu per a la intensitat de defecte de l'esquema elèctric.  

La intensitat de defecte es calcula segons els valors definits de resistència de les posades a terra, com: 

 Ufn 

Idef = —————————————————— 

  (Rmasas + Rneutro) 

 

 

Esquemas Tipo I 
(A) 

Protecciones Idef 
(A) 

Sensibilidad 
(A) 

Consergeria M 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Despatxos M 8.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Esquemas Tipo I 

(A) 

Protecciones Idef 

(A) 

Sensibilidad 

(A) 

Zones Comuns M 7.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

WC1 M 1.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Psicologia M 2.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

AGR1 M 1.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

INF1+INF2 M 6.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

INF3+INF4 M 6.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

INF5+INF6 M 6.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

WC2+WC3+WC4 M 1.8 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

WC8+WC9 M 0.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Neteja M 16.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

CSG - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Zones Comuns - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Despatxos - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

WC2+WC3+WC4 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

WC1 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

WC8+WC9 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Psicologia - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

INF+AGR1+Neteja - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

A1+A2 M 4.9 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

A3+A4 M 4.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

A5+A6 M 4.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

A7+A8 M 4.9 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

A9+A10 M 4.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

A11+A12 M 4.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Zones Comuns M 6.4 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

WC10+WC11+WC12 M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 
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Esquemas Tipo I 

(A) 

Protecciones Idef 

(A) 

Sensibilidad 

(A) 

WC13+WC14 M 1.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

TUT+STI M 3.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

AGR2+AGR3 M 2.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

AGR4+AGR5 M 3.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

PLA1+PLA2 M 10.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Música M 4.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

A1-A6 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

A7-A12 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Zones Comuns - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

WC10+WC11+WC12 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

WC13+WC14 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Música+PLA1+PLA2 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

AGR2-AGR5 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

VST2+VST3 M 3.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

WC Vestuaris M 2.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

VST2+VST3 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

VST1 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

WC6- Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

WC7 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Cuina T 31.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Menjador M 5.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Rebost+Magatzem M 8.7 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Cuina M 7.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

LVT1 M 1.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Menjador - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Rebost - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Esquemas Tipo I 

(A) 

Protecciones Idef 

(A) 

Sensibilidad 

(A) 

Magatzem - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

LVT1 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Rentavaixelles - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Taula Calenta - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Fregidora - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Frigorifics - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Cuina - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Cuina - Força I M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

AMPA M 2.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

WC5 M 0.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Biblioteca M 6.6 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

AMPA - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

WC5 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Biblioteca - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Informàtica M 2.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Rack M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Sala de Calderes M 1.2 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Caldera M 23.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Centraleta M 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Bombes M 22.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

UTA's M 45.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Sala Acumulador M 0.6 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Centraleta M 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 
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Esquemas Tipo I 

(A) 

Protecciones Idef 

(A) 

Sensibilidad 

(A) 

Bombes M 8.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Bombes M 8.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Exterior T 13.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Il·luminació M 5.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Il·luminació M 10.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Il·luminació M 10.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Il·luminació M 10.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Il·luminació M 10.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Ascensor T 14.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Motor T 16.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Il·luminació M 0.1 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Centraleta M 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Centraleta M 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Centraleta M 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Porter M 3.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Rack M 3.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

SAI M 20.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

SAI M 20.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

 

sent:  

- Tipus = (T) trifàsica, (M) monofàsica.  

- I = Intensitat d'Ús prevista a la línia.  

- IDEF = Intensitat de defecte calculada.  

- Sensibilitat = Intensitat diferencial residual de la Protecció.  

 

D'altra banda, aquesta sensibilitat ha de permetre la Circulació de la intensitat de fuites de la instal·lació 

deguda a les Capacitats Parasites dels cables. Aixi, la intensitat de no tret del diferencial ha de tenir un 

valor superior a la intensitat de fuites en el punt d'instal·lació. La norma indica com intensitat mínima de 

no tret La meitat de la sensibilitat. 

 

Esquemas Tipo I 

(A) 

Protecciones Inodisparo 

(A) 

Ifugas 

(A) 

Consergeria M 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Despatxos M 8.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

Zones Comuns M 7.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

WC1 M 1.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

Psicologia M 2.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

AGR1 M 1.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

INF1+INF2 M 6.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

INF3+INF4 M 6.1 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

INF5+INF6 M 6.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

WC2+WC3+WC4 M 1.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

WC8+WC9 M 0.8 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

Neteja M 16.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

CSG - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Zones Comuns - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

Despatxos - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

WC2+WC3+WC4 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

WC1 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

WC8+WC9 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Psicologia - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

INF+AGR1+Neteja - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

A1+A2 M 4.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 
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Esquemas Tipo I 

(A) 

Protecciones Inodisparo 

(A) 

Ifugas 

(A) 

A3+A4 M 4.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

A5+A6 M 4.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

A7+A8 M 4.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

A9+A10 M 4.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

A11+A12 M 4.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

Zones Comuns M 6.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

WC10+WC11+WC12 M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

WC13+WC14 M 1.6 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

TUT+STI M 3.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

AGR2+AGR3 M 2.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

AGR4+AGR5 M 3.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

PLA1+PLA2 M 10.9 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

Música M 4.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

A1-A6 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

A7-A12 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

Zones Comuns - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

WC10+WC11+WC12 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

WC13+WC14 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Música+PLA1+PLA2 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

AGR2-AGR5 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

VST2+VST3 M 3.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

WC Vestuaris M 2.8 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

VST2+VST3 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

VST1 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

WC6- Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

WC7 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

Esquemas Tipo I 

(A) 

Protecciones Inodisparo 

(A) 

Ifugas 

(A) 

Cuina T 31.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.006 

Menjador M 5.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Rebost+Magatzem M 8.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

Cuina M 7.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

LVT1 M 1.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Menjador - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Rebost - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Magatzem - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

LVT1 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Rentavaixelles - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Taula Calenta - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Fregidora - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Frigorifics - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Cuina - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Cuina - Força I M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

AMPA M 2.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

WC5 M 0.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

Biblioteca M 6.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

AMPA - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

WC5 - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Biblioteca - Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Informàtica M 2.7 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Rack M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Sala de Calderes M 1.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 



Projecte executiu d’instal·lacions en un edifici destinat a ús escolar  Annex I. Memòria de càlcul: Electricitat 

 

134 
 

Esquemas Tipo I 

(A) 

Protecciones Inodisparo 

(A) 

Ifugas 

(A) 

Caldera M 23.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Força M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Centraleta M 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Bombes M 22.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

UTA's M 45.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

Sala Acumulador M 0.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Centraleta M 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Bombes M 8.1 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Bombes M 8.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Exterior T 13.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.003 

Il·luminació M 5.2 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Il·luminació M 10.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Il·luminació M 10.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Il·luminació M 10.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Il·luminació M 10.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Ascensor T 14.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

Motor T 16.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Il·luminació M 0.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Centraleta M 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Centraleta M 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Centraleta M 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Porter M 3.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Rack M 3.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

SAI M 20.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

SAI M 20.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 
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16.4.- CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I RENOVACIÓ D’AIRE 

16.4.1.- CALEFACCIÓ 

16.4.1.1.- Càlcul de la potència calorífica 

A partir de les característiques de l’edifici, com ara el número de planta, el local a calefactar i la 

temperatura exterior de la zona s’extreuen els coeficients FA, FB i FC. 

Aquests factors de correció s’extreuen dels càlculs que utlitza la casa comercial ROCA per al càlcul de 

la calefacció per a vivendes situades en planta baixa en contacte amb el terreny o en una última planta 

sota coberta amb calefacció central. 

Per calcular la potencia calorífica hem d’utilitzar la següent fórmula: 

P= S * FA* FB * FC 

- S = superfície del local. 

- FA = Factor per a edificis amb calefacció. Tenint els factors per a la vivienda s’ha fet una 

estimació per als locals que conformen l’edifici escolar. 

- FB = Temperatures exteriors en ºC. Agafem com a referència Barcelona que es 1,6 i mirem la 

taula on tindrem FB = 0,92. 

- FC = Tipus d’edificació. En el nostre cas és una edificació actual, ben aïllada. FC = 1. 

 

El càlcul de la potència calorífica que es necessita està indicat a la següent taula: 

 

PLANTA SALA 
SUPERFÍCI

E (m2) 
FA FB FC 

POTÈNCIA 
(kcal/h) 

PB 

INF1 55,2 70 0,92 1 3554,88 

INF2 55,2 70 0,92 1 3554,88 

INF3 55,2 70 0,92 1 3554,88 

INF4 55,2 70 0,92 1 3554,88 

INF5 55,2 70 0,92 1 3554,88 

INF6 55,2 70 0,92 1 3554,88 

WC2 7,2 73 0,92 1 483,55 

WC3 7,2 73 0,92 1 483,55 

WC4 7,2 73 0,92 1 483,55 

PSICO 60,64 70 0,92 1 3905,22 

REDUÏT INF 20,16 70 0,92 1 1298,30 

TUTORIA INF 12,16 70 0,92 1 783,10 

CONS. 10,5 70 0,92 1 676,20 

SECRETARIA 19,95 70 0,92 1 1284,78 

CAP ESTUDIS 10,5 70 0,92 1 676,20 

DIRECCIÓ 15,22 70 0,92 1 980,17 

AMPA 12,16 70 0,92 1 783,10 

BIBLIOTECA 60,11 70 0,92 1 3871,08 

SALA PROF. 62,79 70 0,92 1 4043,68 

WC1 20,02 73 0,92 1 1344,54 

WC5 2,61 73 0,92 1 175,29 

WC6 5,01 73 0,92 1 336,47 

WC7 5,01 73 0,92 1 336,47 

WC8 1,9 73 0,92 1 127,60 

WC9 1,9 73 0,92 1 127,60 

LVT1 7,77 73 0,92 1 521,83 

MENJADOR 149,85 75 0,92 1 10339,65 

PAS1 41,55 25 0,92 1 955,65 

PAS2 83,28 25 0,92 1 1915,44 

PAS3 30,61 25 0,92 1 704,03 

PAS4 27 25 0,92 1 621,00 

ESC1 17,25 25 0,92 1 396,75 

ESC2 17,42 25 0,92 1 400,66 

VST1 6,2 73 0,92 1 416,39 

VST2 34,73 55 0,92 1 1757,34 

VST3 34,73 55 0,92 1 1757,34 

     
TOTAL  63315,84 

 

 

PLANTA SALA 
SUPERFÍCIE 

(m2) 
FA FB FC 

POTÈNCIA 
(kcal/h) 

P1 

A1 51,11 70 0,92 1 3291,48 

A2 50,02 70 0,92 1 3221,29 

A3 50,02 70 0,92 1 3221,29 

A4 50,02 70 0,92 1 3221,29 

A5 50,02 70 0,92 1 3221,29 

A6 51,11 70 0,92 1 3291,48 

A7 51,11 70 0,92 1 3291,48 

A8 50,02 70 0,92 1 3221,29 

A9 50,02 70 0,92 1 3221,29 

A10 50,02 70 0,92 1 3221,29 

A11 50,02 70 0,92 1 3221,29 

A12 51,11 70 0,92 1 3291,48 

AG2 24,74 70 0,92 1 1593,26 

AG3 24,74 70 0,92 1 1593,26 

AG4 24,74 70 0,92 1 1593,26 

AG5 24,74 70 0,92 1 1593,26 

MU 50,02 70 0,92 1 3221,29 

INF 50,02 70 0,92 1 3221,29 

PLA1 50,02 70 0,92 1 3221,29 

PLA2 48,93 70 0,92 1 3151,09 

T2 10,86 70 0,92 1 699,38 

T3 10,73 70 0,92 1 691,01 

T4 10,7 70 0,92 1 689,08 

STI 11,66 70 0,92 1 750,90 
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WC10 7,57 73 0,92 1 508,40 

WC11 12,37 73 0,92 1 830,77 

WC12 12,37 73 0,92 1 830,77 

WC13 12,37 73 0,92 1 830,77 

WC14 12,37 73 0,92 1 830,77 

PAS5 41,76 25 0,92 1 960,48 

PAS6 57,41 25 0,92 1 1320,43 

PAS7 41,56 25 0,92 1 955,88 

PAS8 57,34 25 0,92 1 1318,82 

PAS9 2,16 25 0,92 1 49,68 

    
 

TOTAL  69341,69 

 

 

De cada planta obtenim un valor total de potència calorífica en Kcal/h al qual li apliquem un factor 

corrector de 1,15 i afegim 3000 Kcal/h per tal de dimensionar de manera que tenim en compte diferents 

tipus de pèrdues. Agafem aquests valors i els passem a KW multiplicant les Kcal per 1,16, obtenint W i 

aquest valor el dividim entre 1000 per obtenir, finalment, KW. 

 

PB Factor corrector Kcal/h total W kW 

 
76598,42 79598,4171 92334 92,3 

 

P1 Factor corrector Kcal/h total W kW 

 
76014,87 79014,8666 91657 91,7 

 

PLANTA 
POTÈNCIA 
(Kcal/h) Potència (KW) 

PB 79598,42 92,33 

P1 79014,87 91,66 

TOTAL 158613,28 183,99 

 

16.4.1.2.- Elecció i distribució de la caldera i emissors 

A partir de saber la potència calorífica podem escollir el tipus de caldera i així sabrem les necessitats 

que hem de complir. La caldera escollida serà la CALDERA D’ALTA POTÈNCIA THERMOSYSTEM 

CONDENS F200/2 DE SAUNIER DUVAL. 

El model de radiador escollit és el JET 80 amb elements que van de 3 a 8, 10 i 12 i amb una potència 

per element de 142,2 Kcal /h. 

A la següent taula s’especifiquen els locals a calefactar, el número d’elements necessaris per cada 

local, els radiadors a col·locar i la potència d’aquests: 

 

MODEL  LOCAL 
Potència 

total 
(kcal/h) 

POT/ELEM 
kcal/h 

N COL·LOCACIÓ E R 
Potencia 
(Kcal/h) 

JET-80 INF1 3554,88 142,2 25,00 2 radiadors de 8 el. I 1 radiador de 10 el. 26 3 3697,2 

JET-80 INF2 3554,88 142,2 25,00 2 radiadors de 8 el. I 1 radiador de 10 el. 26 3 3697,2 

JET-80 INF3 3554,88 142,2 25,00 2 radiadors de 8 el. I 1 radiador de 10 el. 26 3 3697,2 

JET-80 INF4 3554,88 142,2 25,00 2 radiadors de 8 el. I 1 radiador de 10 el. 26 3 3697,2 

JET-80 INF5 3554,88 142,2 25,00 2 radiadors de 8 el. I 1 radiador de 10 el. 26 3 3697,2 

JET-80 INF6 3554,88 142,2 25,00 2 radiadors de 8 el. I 1 radiador de 10 el. 26 3 3697,2 

JET-80 WC2 483,55 142,2 3,40 1 radiador de 4 el. 4 1 568,8 

JET-80 WC3 483,55 142,2 3,40 1 radiador de 4 el. 4 1 568,8 

JET-80 WC4 483,55 142,2 3,40 1 radiador de 4 el. 4 1 568,8 

JET-80 PSICO 3905,22 142,2 27,46 2 radiadors  10 el. I 1 radiador  8 el. 28 3 3981,6 

JET-80 REDUÏT INF 1298,30 142,2 9,13 1 radiador de 10 el 10 1 1422 

JET-80 TUTORIA INF 783,10 142,2 5,51 1 radiador de 6 el. 6 1 853,2 

JET-80 CONS. 676,20 142,2 4,76 1 radiador de 5 el. 5 1 711 

JET-80 SECRETARIA 1284,78 142,2 9,04 1 radiador de 10 el 10 1 1422 

JET-80 CAP EST. 676,20 142,2 4,76 1 radiador de 5 el. 5 1 711 

JET-80 DIRECCIÓ 980,17 142,2 6,89 1 radiador de 7 el. 7 1 995,4 

JET-80 AMPA 783,10 142,2 5,51 1 radiador de 6 el. 6 1 853,2 

JET-80 BIBLIOTECA 3871,08 142,2 27,22 2 radiadors 10 el. I 1 radiador de 8 el. 28 3 3981,6 

JET-80 SALA PROF. 4043,68 142,2 28,44 3 radiadors de 10 el. 30 3 4266 

JET-80 WC1 1344,54 142,2 9,46 1 radiador de 10 el 10 1 1422 

JET-80 WC5 175,29 142,2 1,23 No radiador 0 0 0 

JET-80 WC6 336,47 142,2 2,37 1 radiador de 3 el. 3 1 426,6 

JET-80 WC7 336,47 142,2 2,37 1 radiador de 3 el. 3 1 426,6 

JET-80 WC8 127,60 142,2 0,90 No radiador 0 0 0 

JET-80 WC9 127,60 142,2 0,90 No radiador 0 0 0 

JET-80 LVT1 521,83 142,2 3,67 1 radiador de 4 el. 4 1 568,8 

JET-80 MENJADOR 10339,65 142,2 72,71 5 rad. de 12 el. I 2 radiadors de 7 el. 74 7 10522,8 

JET-80 PAS1 955,65 142,2 6,72 1 radiador de 7 el. 7 1 995,4 

JET-80 PAS2 1915,44 142,2 13,47 2 radiadors de 7 el. 14 2 1990,8 

JET-80 PAS3 704,03 142,2 4,95 1 radiador de 5 el. 5 1 711 

JET-80 PAS4 621,00 142,2 4,37 1 radiador de 5 el. 5 1 711 

JET-80 ESC1 396,75 142,2 2,79 1 radiador de 3 el. 3 1 426,6 

JET-80 ESC2 400,66 142,2 2,82 1 radiador de 3 el. 3 1 426,6 

JET-80 VST1 416,39 142,2 2,93 1 radiador de 3 el. 3 1 426,6 

JET-80 VST2 1757,34 142,2 12,36 1 radiador de 8 el. I un radiador de 5 el. 13 2 1848,6 

JET-80 VST3 1757,34 142,2 12,36 1 radiador de 8 el. I un radiador de 5 el. 13 2 1848,6 

      

TOTAL 65838,6 
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MODEL LOCAL 
Potència 

total 
(kcal/h) 

POTÈNCIA 
1 ELEMENT 

kcal/h 
N COL·LOCACIÓ E R 

Potencia 
(Kcal/h) 

JET-80 A1 3221,288 142,2 22,65 2 radiadors de 12 el. 24 2 3412,8 

JET-80 A2 3221,288 142,2 22,65 2 radiadors de 12 el. 24 2 3412,8 

JET-80 A3 3221,288 142,2 22,65 2 radiadors de 12 el. 24 2 3412,8 

JET-80 A4 3221,288 142,2 22,65 2 radiadors de 12 el. 24 2 3412,8 

JET-80 A5 3221,288 142,2 22,65 2 radiadors de 12 el. 24 2 3412,8 

JET-80 A6 3291,484 142,2 23,15 2 radiadors de 12 el. 24 2 3412,8 

JET-80 A7 3291,484 142,2 23,15 2 radiadors de 12 el. 24 2 3412,8 

JET-80 A8 3221,288 142,2 22,65 2 radiadors de 12 el. 24 2 3412,8 

JET-80 A9 3221,288 142,2 22,65 2 radiadors de 12 el. 24 2 3412,8 

JET-80 A10 3221,288 142,2 22,65 2 radiadors de 12 el. 24 2 3412,8 

JET-80 A11 3221,288 142,2 22,65 2 radiadors de 12 el. 24 2 3412,8 

JET-80 A12 3291,484 142,2 23,15 2 radiadors de 12 el. 24 2 3412,8 

JET-80 AG2 1593,256 142,2 11,20 1 radiador de 12 el. 12 1 1706,4 

JET-80 AG3 1593,256 142,2 11,20 1 radiador de 12 el. 12 1 1706,4 

JET-80 AG4 1593,256 142,2 11,20 1 radiador de 12 el. 12 1 1706,4 

JET-80 AG5 1593,256 142,2 11,20 1 radiador de 12 el. 12 1 1706,4 

JET-80 MU 3221,288 142,2 22,65 2 radiadors de 12 el. 24 2 3412,8 

JET-80 INF 3221,288 142,2 22,65 2 radiadors de 12 el. 24 2 3412,8 

JET-80 PLA1 3221,288 142,2 22,65 2 radiadors de 12 el. 24 2 3412,8 

JET-80 PLA2 3151,092 142,2 22,16 2 radiadors de 12 el. 24 2 3412,8 

JET-80 T2 699,384 142,2 4,92 1 radiador de 5 el. 5 1 711 

JET-80 T3 691,012 142,2 4,86 1 radiador de 5 el. 5 1 711 

JET-80 T4 689,08 142,2 4,85 1 radiador de 5 el. 5 1 711 

JET-80 STI 750,904 142,2 5,28 1 radiador de 6 el. 6 1 853,2 

JET-80 WC10 508,4012 142,2 3,58 1 radiador de 4 el. 4 1 568,8 

JET-80 WC11 830,7692 142,2 5,84 1 radiador de 6 el. 6 1 853,2 

JET-80 WC12 830,7692 142,2 5,84 1 radiador de 6 el. 6 1 853,2 

JET-80 WC13 830,7692 142,2 5,84 1 radiador de 6 el. 6 1 853,2 

JET-80 WC14 830,7692 142,2 5,84 1 radiador de 6 el. 6 1 853,2 

JET-80 PAS5 960,48 142,2 6,75 1 radiador de 7 el. 7 1 995,4 

JET-80 PAS6 1320,43 142,2 9,29 1 radiador de 10 el. 10 1 1422 

JET-80 PAS7 955,88 142,2 6,72 1 radiador de 7 el. 7 1 995,4 

JET-80 PAS8 1318,82 142,2 9,27 1 radiador de 10 el. 10 1 1422 

JET-80 PAS9 49,68 142,2 0,35 No radiador 0 0 0 

      

TOTAL 73233 

 

N = número d’elements: 

N = Potència total /Kcal/h) / Potència de 1 element (Kcal/h) 

E = número d’elements. 

R= radiadors. 

PLANTA 
POTÈNCIA 
(Kcal/h) 

PB 65838,60 

P1 73233,00 

TOTAL 139071,60 

El nostre consum és de 139071,60 Kcal/h i tenim una caldera amb potència calorífica de 158613,28 

Kcal/h. Està sobredimensionada degut a que la caldera es mixta i poder cobrir en casa de necessitat la 

demanda d’ACS de l’escola. 

La disposició dels elements que conformen la instal·lació es troba als plànols de calefacció. 

 

16.4.2.- RENOVACIÓ D’AIRE 

16.4.2.1.- Mètode per al càlcul del cabal d’aire a renovar 

A la nostra instal·lació utilitzarem el mètode indirecte de cabal de l’aire exterior per persona que 

desenvolupa el Real Decret 1027/2007, a partir d’ara RITE, a l’apartat 1.1.4.2. 

Aquest mètode defineix un cabal d’aire exterior per persona en funció de la qualitat de l’aire interior i 

una activitat metabòlica determinada, que en aquest cas és d’1,2 met aproximadament. 

A la següent taula s’especifiquen els cabals d’aire exterior: 

 

La categoria de la qualitat de l’aire interior en funció de l’ús de l’edifici és IDA 2, aire de bona qualitat, 

òptim per a aules d’ensenyament. 

A la nostra escola tindrem en compte per al càlcul els locals destinats a aula: 
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ZONA 

IDA 
(l/s x 
per) 

PER. 

l/s 

INF1 12,5 21 262,5 

INF2 12,5 21 262,5 

INF3 12,5 21 262,5 

INF4 12,5 21 262,5 

INF5 12,5 21 262,5 

INF6 12,5 21 262,5 

REDUÏT INF 12,5 9 112,5 

BIBLIOTECA 12,5 37 462,5 

A1 12,5 24 300 

A2 12,5 24 300 

A3 12,5 24 300 

A4 12,5 24 300 

A5 12,5 24 300 

A6 12,5 24 300 

A7 12,5 24 300 

A8 12,5 24 300 

A9 12,5 24 300 

A10 12,5 24 300 

A11 12,5 24 300 

A12 12,5 24 300 

AG2 12,5 9 112,5 

AG3 12,5 9 112,5 

AG4 12,5 9 112,5 

AG5 12,5 9 112,5 

INFO 12,5 13 162,5 

MU 12,5 13 162,5 

PLA1 12,5 19 237,5 

PLA2 12,5 19 237,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’esquema de la instal·lació és el següent: 

La Unitat de Tractament de l’Aire és el model CTA-25 de la casa comercial SERVO CLIMA. 

 

 

El càlcul dels trams que conformen la instal·lació i dimensiones dels conductes i reixes s’han dut a 

terme amb el programa de SAUNIER DUVAL, CALCULAIR. Els resultats es mostren a continuació. 
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16.4.3.- RENOVACIÓ D’AIRE DELS BANYS 

16.4.3.1.- Càlcul del cabal necessari de renovació 

Seguint el CTE, al seu DB – HS3 Qualitat de l’aire interior, s’han realitzat els càlculs per a obtenir un 

cabal necessari per a renovar l’aire de cada bany. 

L’estimació és que es durà a terme una renovació d’aire de 10 renovacions/hora. 

A la següent taula es mostren els valors del càlcul: 

 

Local 

Volum 

Cabal (m3/h) 
Nº 

vent. 
Nº 

vent. Superfície Alçada 

WC1 20,02 3 60,06 600,6 6,13 7 

WC2 7,2 3 21,6 216 2,20 3 

WC3 7,2 3 21,6 216 2,20 3 

WC4 7,2 3 21,6 216 2,20 3 

WC5 2,61 3 7,83 78,3 0,80 1 

WC6 5,01 3 15,03 150,3 1,53 2 

WC7 5,08 3 15,24 152,4 1,56 2 

WC8 1,9 3 5,7 57 0,58 1 

WC9 1,9 3 5,7 57 0,58 1 

VST1 6,2 3 18,6 186 1,90 2 

VST2 34,73 3 104,19 1041,9 10,63 11 

VST3 34,73 3 104,19 1041,9 10,63 11 

LVT1 7,77 3 23,31 233,1 2,38 2 

WC10 7,57 3 22,71 227,1 2,32 2 

WC11 12,37 3 37,11 371,1 3,79 4 

WC12 12,37 3 37,11 371,1 3,79 4 

WC13 12,37 3 37,11 371,1 3,79 4 

WC14 12,37 3 37,11 371,1 3,79 4 

TOTAL 
   

5958 
 

67 

 

Es calcula el volum de cada bany (m3) i es multipliquen pel número de renovacions d’hora, en el nostre 

cas 10 ren/h.  

Un cop es disposa del cabal de renovació d’aire total de cada bany es divideix entre els m3/h amb els 

que treballa el ventilador triat, que en aquesta cas són 98 m3/h.  

D’aquesta manera obtenim el número total de ventiladors a cada bany. 

 

16.4.3.2.- Característiques dels ventiladors 

Els ventiladors escollits són de las casa comercial CATA, model B10 PLUS. 

La gama de ventiladors té les següents característiques: 
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Són ventiladors helicoïdals de baix nivell sonor, amb un cabal aproximat de 98 m3/h. Conté una 

comporta antiretorn incorporada i llum pilot de funcionament. 

Disposa d'un motor de 230V de tensió i amb una freqüència de 50 Hz amb rodaments a boles.  

Està muntat sobre silent-blocks perquè d'aquesta manera, les vibracions del motor no transmeten a 

l'entorn i així aconseguim que sigui silenciós.  

Té un protector tèrmic per poder treballar a temperatures de fins a 40 º.  

Per realitzar amb major efectivitat la seva funció, té un temporitzador regulable (entre 1 i 30 minuts) que 

manté l'extractor en marxa uns minuts després de apagada la llum.  

Finalment, aquest model disposa d'un higrostat regulable que acciona l'aparell en funció de la humitat 

ambient.  

Els ventiladors aniran instal·lats en el fals sostre i mitjançant uns tubs d'alumini flexible reconduirem 

l'aire absorbit fins a la reixeta d'evacuació situada a la paret. CATA  també ens proporcionen aquests 

accessoris de muntatge amb les característiques necessàries depenent del tipus de ventilador instal·lat. 

L’extracció es farà a coberta a partir d’una caixa de ventil·lació de capacitat de 5958 m3/h. 
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16.5.- CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS 

16.5.1.- CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI 

El present projecte, està desenvolupat en un edifici escolar situat al passeig de la Zona Esportiva s/n a 

la localitat de Canyelles. 

Es tracta d’un edifici escolar de planta baixa i una planta pis, amb una alçada aproximada des de la 

cota d’accés fins al coronament de 7 metres. 

L’edifici es troba en un solar pràcticament horitzontal. Té una forma rectangular, no disposa d’edificis 

adjunts per cap dels seus costats i l’accés a l’interior del complex es fa pel passeig de la Zona 

Esportiva. 

La superfície del solar es de 6.045,13 m2 i l’edifici de 2680,58 m2 i està composat per 2 nivells: 

Planta Baixa: es troben 6aules d’infantil, deu lavabos, l’aula de psicomotricitat, l’aula d’informàtica 

d’infantil, l’aula de tutoria d’infantil, la consergeria, la secretaria, el cap d’estudis, la direcció, l’AMPA, la 

biblioteca, la sala de professors, la cuina, el rebost, el menjador, l’habitació de la neteja, el magatzem i 

tres vestidors per alumnes. 

Planta Primera: trobem 12 aules de primària, 4 aules de grups reduïts de primària, l’aula de música, 

l’aula d’informàtica, 2 aules de plàstica, 4 aules de tutoria de primària i 5 lavabos. En aquesta planta 

trobem una coberta tècnica. 

L’edifici té una altura lliure per plantes de 3 metres amb una estructura formada per pilars i forjat 

unidireccionals de plaques alveolars de cantell 25 + 5 cm. 

 

16.5.2.- FRACCIÓ SOLAR MÍNIMA 

El consum de l’escola serà de 2000 litres/dia d’ACS a 60ºC. 

La contribució solar mínima anual per ACS en %, que es troba a la taula 2.1. del CTE DB-HE4, es 

determina en funció de la zona climàtica i de la demanda total de ACS de l’edifici (l/d), en el nostre cas, 

2000 litres/d. 

La zona climàtica de Canyelles es troba al Documento de Apoyo al Documento Básico DB-HE Ahorro 

de energía. 

 

 

 

 

La contribució solar mínima anual per ACS segons els CTE ha de ser del 40%.  

A més es pot conèixer la radiació solar global a partir d’aquesta zona climàtica: 

 



Projecte executiu d’instal·lacions en un edifici destinat a ús escolar  Annex I. Memòria de càlcul: Plaques Solars 

 

143 
 

Per altra banda el Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya va ser creat com a 

complement del CTE, intentant reforçar els paràmetres per continuar el canvi impulsat per municipis, 

per dissenyar i construir edificis sostenibles mediambientalment. 

 

El municipi de Canyelles és a la comarca del Garraf, designada com a zona climàtica IV.  

 

La contribució solar mínima anual per ACS segons el Decret d’Ecoeficiència ha de ser del 60%.  

Escollim la més exigent, és a dir una contribució solar mínima del 60%. 

 

16.5.3.- CÀLCUL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA DE L’EDIFICI 

Mes N (d/mes) T afs (ºC) Q (kWh) 

Gener 31 10 2517.2 

Febrer 30 10 2436 

Març 31 10 2517.2 

Abril 30 10 2436 

Maig 31 10 2517.2 

Juny 30 10 2436 

Juliol 31 10 2517.2 

Agost 31 10 2517.2 

Setembre 30 10 2436 

Octubre 31 10 2517.2 

Novembre 30 10 2436 

Decembre 31 10 2517.2 

TOTAL     29800.4 

 N = número de dies del mes considerat. 

 T afs= temperatura d’aigua de xarxa en ºC. 

 T acs = temperatura referència aigua calenta, en ºC. 

 Qdia = consum diari d’ACS de l’edifici a temperatura T acs, en litres/dia, 

 Q = demanda energètica mensual,a partir de: 

  Q (kWh) = Qdia * N * (T acs – T afs) * 1,16 * 10⁻³ 
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16.5.4.- ELECCIÓ DE LA SUPERFÍCIE DELS CAPTADORS 

Per a la determinació de la superfície de captadors solars necessària per arribar a cobrir la fracció solar 

requerida es realitza el càlcul energètic a partir del mètode F-Chart. EL mètode consisteix en calcular la 

fracció solar proporcionada per la instal·lació solar a partir de dos paràmetres D₁ i D₂ a través de la 

fórmula: 

f = 1,029 D₁ – 0,065 D₂ – 0,245 D₁² + 0,0018 D₂²+ 0,0215 D³ 

Els passos que es segueixen per obtenir aquesta fórmula són els següents: 

 1.- Càlcul de la radiació solar mensual incident EI mes sobre la superfície inclinada dels 

capatadors. 

 2.- Càlcul del paràmetre D1. 

 3.- Càlcul del paràmetre D2. 

 4.- Determinació de la fracció energètica mensual f, aportada pel sistema de captació solar. 

 5.- Càlcul de la producció solar mensual i anual. 

 6.- Determinació del grau de cobertura solar anual F. 

 

Les hipòtesis inicials són les següents: 

 La inclinació dels captadors és de 60º degut a que el consum d’aigua calenta es considera 

principal a l’hivern. 

 Es farà una aproximació de la superficie total en m2 de captadors necessaris per cobrir la 

contribució solar mínima. 

 El rendiment ŋ del captador es troba a les dades tècniques del producte i és del 55%. 

 

16.5.4.1.- Càlcul de la radiació solar mensual incident ei mes sobre la superfície 

inclinada dels captadors 

Els valors per a una inclinació de 60º són els següents: 

 

 

Mes 

N 

(dia/mes) 

EI 

(MJ/m2/dia) 

EI 

(kWh/dia) 

EI mes 

(kWh/mes) 

Gener 31 13.49 3.747222 116.163889 

Febrer 30 15.37 4.269444 128.083333 

Març 31 17.36 4.822222 149.488889 

Abril 30 18.16 5.044444 151.333333 

Maig 31 17.92 4.977778 154.311111 

Juny 30 17.6 4.888889 146.666667 

Juliol 31 17.84 4.955556 153.622222 

Agost 31 18.44 5.122222 158.788889 

Setembre 30 18.22 5.061111 151.833333 

Octubre 31 16.59 4.608333 142.858333 

Novembre 30 14.42 4.005556 120.166667 

Desembre 31 12.95 3.597222 111.513889 

TOTAL 365 16.53 4.591667 1675.95833 

  

 EI = Radiació solar incident sobre una superficie inclinada de 60º i orientada al sud 

(kWh/m2dia). 

 EI mes = Radiació solar incident sobre una superficie inclinada de 60º i orientada al sud 

(kWh/m2mes). 

La radiació solar global diària sobre superfícies inclinades (MJ/m2/dia) s’agafa de l’estació de 

Barcelona dins del Atles de Radiació Solar: 
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16.5.4.2.- Càlcul del paràmetre d1 

D₁ = EA mes / DE mes 

 EA mes = energia solar mensual absorbida pels captadors, en kWh/mes, 

EA mes = Sc * F’R(τα) * EI mes 

  Sc = superfície de captació solar, segons la hipòtesi realitzada. 

  EImes = energia solar mensual incident sobre la superfície dels captadors, en 

kWh/m2mes. 

  F’R(τα) = factor adimensaional, 

F’R(τα) = FR(τα)n * [( τα)/ (τα)n] * (F’R/ FR) = 0,828 * 0,96 * 0,95 = 0,755136 

    FR(τα)n = rendiment òptic o factor eficàcia, 82,8%. 

    [( τα)/ (τα)n] = modificador de l’angle d’incidència, 0,96. 

    F’R/ FR = factor de correcció del conjunt captador – intercanviador, 0,95. 

A la següent taula s’indiquen els valors del paràmetre D1: 

 SC = 20 m2. 

Mes 

DE mes 

kWh 

EI mes 

kWh/m2 

EA mes 

kWh D1 

Gener 2517.2 116.1638889 1754.391 0.69696118 

Febrer 2436 128.0833333 1934.407 0.79409143 

Març 2517.2 149.4888889 2257.689 0.89690483 

Abril 2436 151.3333333 2285.545 0.93823685 

Maig 2517.2 154.3111111 2330.518 0.92583724 

Juny 2436 146.6666667 2215.066 0.90930443 

Juliol 2517.2 153.6222222 2320.113 0.92170404 

Agost 2517.2 158.7888889 2398.144 0.95270305 

Setembre 2436 151.8333333 2293.096 0.94133675 

Octubre 2517.2 142.8583333 2157.549 0.85712276 

Novembre 2436 120.1666667 1814.844 0.74500966 

Desembre 2517.2 111.5138889 1684.163 0.66906207 

TOTAL 29800.4       

 

15.5.4.3.- Càlcul del paràmetre d2 

D2 = EP mes / DE mes 

 EP mes = energia solar no aprofitada pels captadors en kWh/mes, 

EP mes = Sc * F’RUL * (100 – T AMB ) * ∆t * K1 * K2 

  F’RUL = factor en kW/m2ºC, que ve donat per, 

F’RUL = FRUL * (F’R/ FR) * 10-3 

   FRUL = coeficient de pèrdues de calor, 3,724 W/(m2ºC). 

  T AMB = temperatura mitja mensual de l’ambient en ºC. 

  ∆t = període de temps considerat en hores, per a càlculs mensuals és el número d’hores 

de cada mes. 
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  K1 = factor de correcció per emmagatzematge, 

K1 = [ V/(75 * Sc)]
-0,25 

V = volum del depòsit en litres. La relació entre el volum d’acumulació solar V i la superficie de captació 

ha d’estar entre 50 i 100 litres/m2. En la nostre hipòtesi la Sc és de 20 m2 i el dipòsit de 1400 litres. 

  K2 = factor de correcció per a aigua calenta sanitaria i relaciona les diferents 

temperatures segons, 

K2 = (11,6 + 1,18 TAC + 3,86 TAF – 2,32 TAMB)/(100 – TAMB) 

   TAC = 45 ºC. 

A la següent taula s’indiquen els valors del paràmetre D2: 

Mes N 

DE mes 

kWh 

T AMB 

(ºC) 

T af 

(ºC) ∆t hores k1 k2 EP mes kWh D2 

Gener 31 2517.2 9 10 744 1.01739783 0.90571429 4414.277435 1.75365 

Febrer 30 2436 7 10 720 1.01739783 0.93612903 4512.37556 1.85237 

Març 31 2517.2 12.5 10 744 1.01739783 0.84914286 3979.383807 1.58088 

Abril 30 2436 13.4 10 720 1.01739783 0.83385681 3742.79421 1.53645 

Maig 31 2517.2 17.9 10 744 1.01739783 0.75239951 3308.405068 1.31432 

Juny 30 2436 22.6 10 720 1.01739783 0.6572093 2636.52102 1.08232 

Juliol 31 2517.2 23.4 10 744 1.01739783 0.63984334 2625.000796 1.04283 

Agost 31 2517.2 25.4 10 744 1.01739783 0.59479893 2376.490152 0.9441 

Setembre 30 2436 21.4 10 720 1.01739783 0.68259542 2780.817523 1.14155 

Octubre 31 2517.2 17.4 10 744 1.01739783 0.76188862 3370.532729 1.339 

Novembre 30 2436 12.8 10 720 1.01739783 0.84408257 3814.942462 1.56607 

Desembre 31 2517.2 10.1 10 744 1.01739783 0.88840934 4277.59658 1.69935 

TOTAL   29800.4               

 

La temperatura de l’aigua de xarxa es considera a 10ºC. 

La temperatura mitjana mensual ambient  (T AMB ) es troba a les Taules de Dades de la Xarxa 

d’Estacions Mateorològiques Automàtiques: 

 

 

 

16.5.4.4.- Determinació de la fracció solar mensual “f” aportada pel sistema de 

captació solar 

f = 1,029 D₁ – 0,065 D₂ – 0,245 D₁² + 0,0018 D₂²+ 0,0215 D³ 

A la següent taula s’indiquen els valors del paràmetre f: 

Mes D1 D2 f 

Gener 0.697 1.75364589 0.49699 

Febrer 0.794 1.85237092 0.559166 

Març 0.897 1.580877089 0.643082 

Abril 0.938 1.536450825 0.671912 

Maig 0.926 1.314319509 0.67742 

Juny 0.909 1.08231569 0.681022 

Juliol 0.922 1.042825678 0.691305 

Agost 0.953 0.944100648 0.716788 

Setembre 0.941 1.141550707 0.697616 

Octubre 0.857 1.339000766 0.631718 

Novembre 0.745 1.566068334 0.542141 

Desembre 0.669 1.699347124 0.479972 
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16.5.4.5.- Determinació de la fracció solar anual f  

Un cop coneguts els valors mensuals de f, es calcula l’energia útil mensual de la instal·lació EUmes, 

EUmes = f * DEmes 

La suma de valors de EUmes serà la producció energètica anual del sistema de captació solar. 

Mes DE mes kWh f EU mes kWh 

Gener 2517.2 0.496990493 1251.024 

Febrer 2436 0.559165769 1362.128 

Març 2517.2 0.643081539 1618.765 

Abril 2436 0.671912243 1636.778 

Maig 2517.2 0.677419851 1705.201 

Juny 2436 0.681022463 1658.971 

Juliol 2517.2 0.691305362 1740.154 

Agost 2517.2 0.716788084 1804.299 

Setembre 2436 0.697616071 1699.393 

Octubre 2517.2 0.631718378 1590.162 

Novembre 2436 0.542140928 1320.655 

Desembre 2517.2 0.479971804 1208.185 

TOTAL 29800.4   18595.71 

 

La fracció solar anual F és la fracció entre la producció energètica anual de la instal·lació solar i la 

demanda energètica anual. 

F = EUmes / DE mes = 18595,71 / 29800,4 = 0,624 

La fracció solar anual F resultant és del 62,4%. 

 

16.5.5.- SELECCIÓ DEL NÚMERO DE CAPTADORS NECESSARIS 

El captador escollit és un model de la marca Viesmann, el VITOSOL 200-F Model SVE.  Per escollir la 

superfície de captació, el captador escollit té les següents característiques, 

 Dimensions: 

  Altura: 2,32 m. 

  Amplada: 1,06 m. 

 Superfície = 2,32 m2. 

 Capacitat = 1,83 litres. 

 Pèrdua de càrrega = 30 mm.c.a. per un cabal  de 100 l/h. 

Per aconseguir una superfície de captació de 20m2, són necessaris 9 captadors. 

Els 9 captadors es disposaran en 2 grups de 4 i 5 captadors cada un. 

Les dades que interessen pel càlcul són: 

  Ac = superfície útil del captador, 2,32 m2. 

 FR(τα)n = rendiment òptic o factor eficàcia, 82,8%. 

 FRUL = coeficient de pèrdua de calor, 3,724 W/(m2ºC). 

 

16.5.6.- SITUACIÓ DELS CAPTADORS SOLARS A L’EDIFICI 

Degut a les característiques de l’edifici, els captadors solars s0ubicaran a la terrassa plana de la planta 

coberta. 

La disposició dels captadors pot produir reducció en el rendiment de la instal·lació. Hi ha tres tipus de 

pèrdues degudes a la col·locació dels captadors; degudes a la orientació segons la desviació respecte 

el sud geogràfic, les pèrdues per inclinació desviant la recepció ortogonal de la radiació solar i les 

pèrdues derivades d’obstacles a l’entorn que provoquen les ombres. 

El CTE limita aquestes pèrdues a partir de la següent taula, 
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16.5.6.1.- Orientació i inclinació 

Angle d’inclinació β, la orientació escollida serà el sud, paral·lelament a una de les façanes de 

l’edifici. La inclinació serà de 60º respecte a la horitzontal. 

Angle d’azimut α, és l’angle entre la projecció sobre el pla horitzontal de la normal a la superfície 

del captador i el meridià del lloc, en el nostre cas de 9º, paral·lelament a una de les façanes. 

 

 

Determinat l’angle azimut del captador, es calculen els límits d’inclinació acceptables d’acord a les 

pèrdues màximes respecte a la inclinació òptima establerta. Per al càlcul s’utilitzarà la següent figura, 

 

La figura anterior és vàlida per a latituds de 41º: 

Conegut l’azimut, a la figura es determinen els límits per a la inclinació per al cas de latitud de 41º. Per 

al cas general les pèrdues màximes són del 10%, per a la superposició del 20% i per a integració 

arquitectònica del 40%. Els punts d’intersecció del límit de pèrdues amb la recta d’azimut ens 

proporcionen els valors d’inclinació màxima i mínima. 

En el nostre cas que la inclinació és de 60º i està dins de la zona on el percentatge d’energia respecte 

al màxima és de 90%- 95%, per tant es compleixen els requisits de les pèrdues límits generals que són 

del 15%. La nostra instal·lació compleix els requisits per orientació i inclinació i podem depreciar les 

pèrdues per inclinació. 

 

16.5.6.2.- Implantació dels captadors a la coberta 

Els captadors s’instal·laran sobre estructures d’acer galvanitzat, subministrades pel propi fabricant dels 

captadors solars. Els cargols necessaris per a subjectar els captadors de l’estructura seran d’acer 

galvanitzat. 
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Per a la fixació de les estructures metàl·liques es realitzarà en cada grup de captadors una bancada de 

formigó amb les dimensions aproximadament iguals a les de projecció vertical de la bancada i una 

alçada de 8 -10 cm. 

Les bancades es recolzaran directament sobre la superfície de la coberta sense fer malbé la 

estanqueïtat de la mateixa. 

 

 

 

16.5.6.3.- Separació dels elements que puguin provocar ombres 

Els 2 grups de captadors es situaran a la coberta de l’edifici en 2 files. 

La primera fila estarà suficientment separada de la façana sud per tal d’evitar la projecció d’ombres del 

muret de protecció. 

La distancia mínima de separació que ha d’allunyar-se entre el final del muret i al inici de la primera fila 

de captadors es calcula a partir de, 

d = h * k 

 h = altura del muret 

 k = 1/(tan (67º - latitud) 

d = 0,3 * (1/(tan(67º-41º)) = 0,615 = 0,7 metres. 

La segona fila dels captadors s’haurà de separar una certa distància de la primera. El procediment per 

al càlcul és el mateix, 

h = L * sen β = 2,32 * sen 60º = 2,01 metres. 

d = 2,01 * (1/(tan(67º-41º)) = 4,12 = 4,2 metres. 

 

16.5.6.4.- Connexió dels captadors 

Els captadors de cada grup es connectaran en paral·lel per la part inferior del primer captador i sortida 

per la part posterior de l’últim captador. 

Els 2 grups de captadors també es connectaran entre sí en paral·lel. A l’entrada de cada grup 

s’instal·laran una vàlvula d’equilibrat hidràulic per garantir un repartiment homogeni del cabal del circuit 

primari pels 2 grups. 

A la part superior de cada grup, a la sortida, s’instal·larà un purgador automàtic de boia que permeti la 

sortida d’aire dels captadors. 

A més, s’instal·larà una vàlvula d’esfera a la sortida per poder aïllar cada grup de les canonades del 

circuit primari i poder procedir a realitzar eventuals operacions de manteniment o reparació sense la 

necessitat de buidar la resta de la instal·lació. 

 

16.5.7.- CIRCUIT PRIMARI SOLAR 

16.5.7.1.- Fluït caloportador 

El fluït del circuit primari serà una barreja d’aigua amb un 30% de propilenglicol, amb una temperatura 

de congelació de -15ºC, suficient per evitar la congelació del fluït a l’hivern. 

16.5.7.2.- Cabal del circuit primari solar  

El cabal recomanat és de 50 litres/h per m2 de captació solar. Per a una superfície de 20 m2, hi ha una 

cabal de 1000 l/h. 

16.5.7.3.- Canonades del circuit primari  
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Les canalitzacions del circuit primari des dels captadors solars fins als dipòsits solars es realitzaran 

amb canonada de coure. El diàmetre de les canonades es determinarà a partir del cabal que ha de 

circular per cada tram i tenint en compte el fluït caloportador seleccionat. La següent taula serveix com 

a primera estimació del diàmetre de la canonada, 

 

S’ha de tenir en compte que el fluït escollit és aigua amb anticongelant i, per tant, la pèrdua de càrrega 

s’ha d’incrementar un 30%. 

S’obtenen els següents resultats: 

Als trams de canonades generals, pels que circula la totalitat del cabal del circuit primari, 1000 l/h, li 

correspon una canonada de DN28. 

Al tram de canonada que va al grup de 4 captadors, pel que circula un cabal de 444,44 l/h, li correspon 

una canonada de DN18. A les característiques tècniques la placa solar li correspon una connexió de 

DN22.  

Al tram de canonada que va al grup de 5 captadors, pel que circula un cabal de 555,56 l/h, li correspon 

una canonada de DN22.  

 

Pdc = 378 * (Q1,75/D4,75) 

 Pdc = pèrdua de càrrega en mm de columna d’aigua per metre lineal de canonada (mm.c.a./m) 

 Q = el cabal de fluït que circula per la canonada, en litres/h. 

 D = diàmetre interior de la canonada, en mm. 

El resultat del càlcul s’ha d’incrementar en un 30%, per tenir en compte que el fluït és una barreja 

anticongelant. 

Trams Generals: 

Pdc = 378 * (10001,75/264,75) * 1,30 = 16,60 mm.c.a./m. 

Tram  dels dos grups de captadors: 

Pdc = 378 * (444,441,75/204,75) * 1,30 = 13,97 mm.c.a./m. 

Per a la selecció de la bomba del circuit primari serà necessari calcular la pèrdua de càrrega en el 

recorregut més desfavorable per al fluït. 
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Els trams són els següents: 

 

 

 

Tram Q (l/h) 
DN 

(mm) D (mm) V (m/s) 
Pdc unit 

(mmca/m) L (m) Singularitat 
L 

sing(m) 
L total 

(m) Pdc (mca) 

AB 1000 28 26 0,45153061 16,60778635 9 
2 corbes 90º + 

vàlvula A/R 
2,25 11,25 0,186837596 

BC 580 22 20 0,42421488 22,26084581 6 3 corbes + 1 T 1,55 7,55 0,168069386 

D-E 580 22 20 0,42421488 22,26084581 2 1 corbes + 1 T 0,47 2,47 0,054984289 

E-F 1000 28 26 0,45153061 16,60778635 9 2 corbes + 1 T 1,5 10,5 0,174381757 

       
Pdc TOTAL (mca) 0,504273028 

 

 Q = cabal de fluït que circula per cada tram en litres/h. 

 DN = diàmetre nominal de la canonada, en mm. 

 D = diàmetre interior de la canonada, en mm. 

 V = velocitat de circulació del fluït per cada tram, 

V (m/s) = 0,354 * (Q/D2) 

 Pdcunit (mm.c.a./m) = pèrdua de càrrega per metre lineal de canonada,  

Pdcunit (mm.c.a./m) = 1,3 * 378 * Q1,75 / D4,75 

  L’1,3 és per tenir en compte la presencia de l’anticongelant. 

 L = longitud del tram de la canonada, en m. 

 Lsing = longitud equivalent de les singularitats del tram, en m. 

 Ltotal = longitud total a considerar, 

Ltotal (m) = L + Lsing 

 Pdc = pèrdua de càrrega a cada tram, 

Pdc (m.c.a.) = Pdcunit * Ltotal * 10-3 

 

16.5.7.4.- Bomba del circuit primari 

L’elecció de la bomba es realitza a partir de la pèrdua de càrrega total i del cabal del circuit primari. 

Per al càlcul de la pèrdua de càrrega del circuit s’ha de tenir en compte les pèrdues a les canonades , 

la pèrdua de càrrega del intercanviador de calor i la dels captadors solars. 

La pèrdua de càrrega de les canonades és de 0,5 m.c.a., calculat anteriorment. 

La pèrdua de càrrega a intercanviar amb l’acumulador és de 1,5 m.c.a, donada pel fabricant. 
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La pèrdua de càrrega dels captadors és molt petita per als cabals usuals de funcionament. En aquest 

cas de 30 mm.c.a., per tant es poden considerar despreciables. 

Per tant, la pèrdua de càrrega total és de 0,5 + 1,5 m.c.a., és a dir 2 m.c.a. 

La selecció de la bomba del circuit primari es realitzara de manera que la seva corba característica 

contingui aproximadament el punt de treball definit per una alçada manomètrica igual a la pèrdua de 

càrrega del circuit H=2 m.c.a. i un cabal Q igual a 1000 litres/h. 

 

16.5.7.5.- Vas d’expansió 

El circuit primari disposa d’un vas d’expansió per absorbir les dilatacions del fluït caloportador. La 

capacitat es determina a partir de la següent fórmula, 

VVAS = V * Ɛ * (Pf/(Pf-Pi)) 

 VVAS = volum del vas d’expansió en litres. 

 V = quantitat de fluït caloportador de tot el circuit primari, en litres. 

 

DN 

(mm) 

Longitud 

(m) 

Capacitat 

(l/m) 

Contingut 

(l) 

22 14 0.314 4.396 

28 18 0.531 9.558 

TOTAL     13.954 

 

A aquest volum s’ha de sumar la capacitat de líquid dels captadors, que és de 1,83 litres per captador. 

Per a 9 captadors, hi ha 16,47 litres de capacitat dels captadors. La capacitat total és 13,954 + 16,47 = 

30,42 litres 

 Ɛ = increment del volum del fluït caloportador des de 4ºC fins la temperatura màxima assolible 

pels captadors. Com a valor s’agafa 0,08. 

 Pf = pressió absoluta final del vas d’expansió (kg/cm2). S’agafa de referència la presió de tarat 

de la vàlvula de seguretat del circuit primari, que s’estableix en 3kg/cm2 en aquest cas. A aquest valor 
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s’ha d’afegir 1 kg/cm2 de presió atmosfèrica a la presió de tarat de la vàlvula de seguretat, per tant la 

pressió absoluta és de 4kg/cm2. 

 Pi = pressió absoluta inicial del vas d’expansió (Kg/cm2). Com a valor s’agafa 1,5 kg/cm2, 

suposant que la pressió d’emplenat és de 0,5 Kg/cm2.  

El càlcul del vas d’expansió és el següent: 

VVAS = V * Ɛ * (Pf/(Pf-Pi)) = 30,42 * 0,08 * (4/(4-1,5)) = 3,89 litres. 

A la pràctica s’instalarà un vas d’expansió amb una capacitat superior a la calculada. 

 

16.5.7.6.- Altres elements del circuit primari 

El circuit primari haurà de tenir una vàlvula de seguretat amb descàrrega conduïda a desaigua. La 

pressió de tarat serà de 3 kg/cm2. Al costat de la vàlvula de seguretat s’instal·larà un manòmetre que 

permeti verificar la pressió del circuit. 

Al traçat de les canonades s’haurà d’evitar la formació de punts alts que puguin provocar la formació de 

bosses d’aire que dificultin la circulació del fluït. S’instal·laran 2 purgadors d’aire, un per cada grup de 

captadors, als punts més alts. 

Al circuit primari s’instal·larà una vàlvula antiretorn de clapeta a la impulsió de la bomba circulació,per 

evitar l’eventual circulació inversa durant la nit. 

Al circuit s’haurà de preveure una connexió per a l’emplenament i la puntual reposició del fluït 

caloportador. 

 

16.5.8.- SUBSISTEMA DE INTERCANVI I ACUMULACIÓ. CIRCUIT SECUNDARI 

16.5.8.1.- Fluït de treball 

El circuit secundari inclou l’acumulació d’aigua, l’intercanvi de calor i les canalitzacions de connexió 

entre les dues, amb els seus accessoris. 

El fluït del circuit secundari és, per tant, aigua de consum per a usos sanitaris. 

 

16.5.8.2.- Acumulació solar 

La capacitat total dels dipòsits acumuladors es calculen a partir de del consum d’ACS que marca el 

CTE i les persones que consumeixen ACS. El CTE especifica que el consum d’ACS per a escoles amb 

dutxa és de 21 l/persona. 

Si tenim en compte que l’escola té una ocupació de 8 hores lectives i que cada hora hi ha un grup de 

25 persones que consumeixen ACS, tenim que: 

21 l/p x 25 p x 8 h = 4200 litres 

Necessitem una capacitat d’acumulació de 4200 litres mínim. D’aquesta manera disposarem a la 

coberta de dos acumuladors solars de 2500 i 2000 litres de capacitat. 

El dipòsit serà d’acer de revestiment interior d’epoxi i protecció catòdica permanent. L’aïllament exterior 

es d’espuma de poliuretà de 80 mm de gruix. 

Els acumuladors solars es connectaran als següents circuits: 

 A la canalització d’arribada d’AFS, per la part lateral inferior. 

 Al circuit primari que forma conjuntament amb els captadors. 

 Al circuit secundari. 

 Al desguàs, per a buidat a la part inferior. 

La instal·lació de l’acumulador solar es realitzarà a la coberta de l’edifici. 
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16.5.8.3.- Canonades del circuit secundari  

El cabal del circuit secundari serà igual al cabal del circuit primari, 1000 litres/h. 

El diàmetre de la canonada del circuit primari serà DN28, de coure. 

L’aïllament serà d’espuma elastomèrica de cèl·lula tancada, com al cas del circuit primari,  

 

El gruix serà de 20 mm degut a que la temperatura de l’aigua serà inferior a 66ºC, per als que els 

gruixos mínims de referència de l’aïllament, per a ʎ = 0,04 W/(mK) de les canonades del circuit 

secundari són els indicats a la taula anterior, per a canonades i elements que transcorren per zones 

interiors. 

 

16.5.8.4.- Bomba de circulació del circuit secundari 

La selecció de la bomba es realitzarà a partir de la pèrdua de càrrega i del cabal del circuit. 

La pèrdua de càrrega resultant de les canonades s’extreu de la taula següent: 

 

Q (l/h) 
DN 

(mm) 
D (mm) v (m/s) 

Pdc unit 

(mmca/m) 
L (m) Singularitat 

L 

sing(m) 
L total Pdc (mca) 

1000 28 26 0.451531 16.607786 6 10 corbes 90º 6 12 0.19929344 

La pèrdua de càrrega resultant a les canonades és de 0,2 m.c.a. La bomba haurà de ser apta per a 

circuits d’aigua calenta sanitària. S’escollirà un model tipus “en línia” amb el cos de bomba de bronze 

amb corba característica que contingui aproximadament el punt de treball caracteritzat per una alçada 

manomètrica H = 0,2 m.c.a. i un cabal Q = 1000 litres/h. 

 

15.5.9.-DISTRIBUCIÓ I RECOLZAMENT 

Es disposarà d’un acumulador auxiliar de 2000l/dia, tal com marca la normativa per a una escola de 

primària de dues línies. Aquest acumulador auxiliar estarà ubicat al local INS2, a la planta baixa i és el 

que servirà d’aigua calenta sanitària a l’escola. 

 

15.5.9.1.- Bomba de recirculació  

A l’anell de distribució d’aigua calenta procedent de l’acumulador auxiliar instal·lat a la local INS2 

s’instal·larà una bomba de circulació, apta per a aigua calenta sanitària. 

El cabal a recircular és el necessari per mantenir un salt de temperatures entre la sortida del dipòsit i el 

retorn no superior a 3ºC. 

El cabal a recircular serà un 10% és a dir 72 l/h. 

S’ha de calcular la pèrdua de càrrega energètica per a cada un dels trams de la canonada, a partir de 

la seva longitud i de les pèrdues unitàries, per als diferents diàmetres comercials. 

Es seleccionarà una bomba de recirculació amb una corba característica Q-H que contingui el punt de 

treball de la instal·lació, considerant que l’alçada manomètrica H només haurà de compensar la pèrdua 

de càrrega del tram de retorn (18 -1). 

La pèrdua de càrrega es calcula segons, 

Q (l/h) 
DN 

(mm) 
D (mm) v (m/s) 

Pdc unit 

(mmca/m) 
L (m) Singularitat 

L 

sing(m) 
L total Pdc (mca) 

250 15 13 0.393333 39.50019539 41.4 6 corbes 90º 3.6 45 1.77750879 
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L’altura manomètrica serà de 1,78 m.c.a. 

La bomba cobrirà un cabal de 72 l/h i una pèrdua de càrrega de 1,78m.c.a. 

 

16.5.9.2.- Caldera de recolzament  

La caldera de recolzament s’encarregarà d’aportar l’energia necessària per escalfar l’aigua a la 

temperatura de consum quan l’aportació solar als captadors de coberta sigui insuficient. 

La caldera escollida és de la marca SAUNIER DUVAL, model THERMOSYSTEM CONDENS F200/2. 

L’esquema d’interacció de tots dos circuits es pot veure a l’esquema adjunt. 

16.5.10.- REGULACIÓ 

El regulador escollit per a la posada en marxa i la detenció dels circuladors primaris i secundaris de la 

instal·lació ha sondes de temperatura. 

Una s’instal·larà a la sortida del conjunt de captadors solars,a la coberta, i pertanyerà al circuit primari. 

La resta de sondes quedaran instal·lades a cada un dels acumuladors. 

Les sondes dels acumuladors solars i dels captadors quedaran configurades sota el mateix quadre de 

control. En canvi, al sonda de l’acumulador auxiliar es connectarà al quadre de control del circuit de 

calefacció i serà l’encarregada de determinar si és necessària l’aportació d’energia procedent de la 

caldera. 
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16.6.- CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE GAS 

16.6.1.- JUSTIFICACIÓ 

16.6.1.1.- Dades de la instal·lació 

 Tipus de gas utilitzat:      Gas Natural 

 P.C.S del gas:       9.500,000 Kcal/m3 

 Densitat relativa del gas:     0,620 

 Tipus d’instal·lació:      MPB 

 Pressió mínima d’entrada en receptors y calderes:  16,300 mbar 

 Pressió mínima d’entrada en subministraments:  16,300 mbar 

 Fluctuació de pressió del gas en escomesa:  2,000 % 

 Potència nominal d´ utilització simultània:   297.520,73 Kcal/h 

 

16.6.2.- MÈTODE DE CÀLCUL 

16.6.2.1.- Determinació dels cabals 

16.6.2.1.1.- Grau de gasificació 

El grau de gasificació de les vivendes i dels  locals destinats a usos col·lectius o comercials és la 

previsió de potència simultània màxima individual amb que se les vol dotar. 

Aquest grau de gasificació de l’escola serà el que, d’acord amb les previsions d’ús, determini el 

responsable del projecte i adreça de obra, així com en el seu cas la petició expressa de l’usuari. 

S´ estableixen els següents graus de gasificació: 

- Grau 1: Es preveu una potència simultània màxima individual de 30KW (25800 Kcal/h) 

- Grau 2: Es preveu una potència simultània màxima individual compresa entre 30 y 70 KW 

(25800 y 60200 Kcal/h) 

- Grau 3: Es preveu una potència simultània màxima individual superior a 70 KW (60200 Kcal/h) 

En instal·lacions per a locals destinats a usos col·lectius o comercials en els quals s’instal·lin aparells a 

gas d’elevada potència o un nombre elevat d´ ells, la previsió de potència simultània màxima es 

determinarà en cada cas concret amb la justificació del càlcul. 

 

16.6.2.1.2.- Determinació del cabal nominal d’un aparell de gas 

El cabdal nominal d´un aparell a gas depèn del seu consum calorífic (G.C.) per l´ aparell i del poder 

calorífic superior (P.C.S.) del gas distribuït. 

El consum calorífic d’un aparell a gas és la potència que consumeix en el seu funcionament normal, 

que no ha de confondre’s  amb la potència útil o nominal, que és la que entrega l´ aparell. 

Per calcular el cabdal nominal d´un aparell a gas serà suficient dividir el consum calorífic per el poder 

calorífic del gas subministrat. 

El cabdal nominal d´ un aparell a gas es calcula segons la següent expressió: 

 

...

..

SCP

CG
QN   

 

QN: Cabdal nominal de l´ aparell a gas expressat en m3/h. 

G.C.: Consum calorífic de l´ aparell a gas referit al P.C.S. expressat en Kcal/h. 

P.C.S.: Poder calorífic superior del gas expressat en Kcal/m3. 

 

16.6.2.1.3.- Cabal màxim de simultaneïtat d’instal·lacions individuals 

En una instal·lació individual domèstica amb més de dos receptors o aparells a gas, és poc probable 

que tots ells estiguin funcionant a la seva potència nominal de forma simultània. 

A l’hora de dissenyar les instal·lacions individuals, l’escomesa interior i la o les instal·lacions comuns, 

s’han de tenir en compte els cabdals màxims de simultaneïtat de les instal·lacions individuals 

domèstiques, que es calcularan mitjançant la següent equació: 

 

2

... NDC
BAQSI


  

 

Qsi: Cabal màxim de simultaneïtat d’instal·lacions individuals 

A: Cabdal de l´ element de major consum. 

B: Cabdal del 2on element de major consum. 

C,D,...,N: Cabdals dels restants elements. 
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16.6.2.2.- Potència nominal d’utilització simultània 

La determinació de la potència nominal d’utilització simultània d’una escomesa interior, d’una 

instal·lació comú, o d’una instal·lació individual, es realitza multiplicant el cabdal màxim de simultaneïtat  

de l’escomesa interior, de l’instal·lació comú o de l’instal·lació individual, segons el cas, en m3/h pel 

poder calorífic superior del gas. 

La potència nominal d’utilització simultània d’una escomesa interior o d’una instal·lació comú seria: 

 

... SCPQP SCNSC   

 

PNSC : Potència nominal d´ utilització simultània de l’escomesa interior o de l´ instal·lació comú, segons 

el cas. 

Qsc: Cabal màxim de simultaneïtat  de l’escomesa interior o de l’instal·lació comú, segons el cas. 

PCS: Poder calorífic superior del gas distribuït. 

 

I la potència nominal d’utilització simultània d’una instal·lació individual seria: 

 

PCSQsiPnsi   

 

Pnsi: Potència nominal d´ utilització simultània de l’instal·lació individual. 

Qsi: Cabdal màxim de simultaneïtat de l’instal·lació individual. 

 

16.6.2.3.- Longitud equivalent de la instal·lació 

Al circular un gas per una conducció es produeix una disminució de la seva pressió, anomenada 

pèrdua de càrrega, que és deguda en primer lloc pel fricció del gas amb les parets de la canalització i 

en segon lloc pel fricció dels diversos accessoris de la mateixa, com són colzes, corbes, “T”, etc.  

Per compensar aquest segon efecte de pèrdua de càrrega i simplificar els càlculs, es pren com a  

longitud del tram de l’instal·lació la longitud real (LR) incrementada per un factor conegut com a 

coeficient de majoració, que en el projecte actual presenta un valor del 20% 

 

16.6.2.4.- Càlcul de la pèrdua de càrrega  

16.6.2.4.1.- Pèrdua de càrrega en trams de canonada 

Per a  la determinació de les pèrdues de càrrega en un tram d’instal·lació s’utilitza la fórmula de 

Renouard. 

La fórmula lineal de Renouard amb les seves condicions, són les següents: 

 

 

 

∆P: Diferència de pressió entre l’inici i el final del tram de la instal·lació en mbar. 

dr: Densitat relativa del gas 

LE: Longitud equivalent del tram en m. 

Q: Cabal en m3/h. 

D: Diàmetre interior de la conducció en mm. 

 

 

S´ ha de considerar que aquesta equació només és vàlida, sempre la velocitat del gas dins del tram no 

superi els 20 m/s. 

 

Per calcular la velocitat màxima del gas dintre d’un tram de conducció s’aplicarà la següent fórmula: 

 

V: velocitat del gas en m/s. 
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Q: cabal en m3/h. 

P: pressió absoluta al final del tram en bar. 

D: diàmetre interior de la conducció en mm. 

 

16.6.2.4.2.- Pèrdua de càrrega admissible 

La pèrdua de càrrega d’una instal·lació receptora és la màxima disminució de pressió que pot produir la 

circulació del gas que alimenta als aparells instal·lats i el seu valor haurà de dsitribuir-se entre els 

diferents trams de la instal·lació. 

La pèrdua de càrrega admissible en una instal·lació, variarà en funció de la pressió de garantia que es 

disposi a la sortida de la calu d’escomesa, ja que la clau de connexió de l’aparell sempre ha de 

disposar-se d’una pressió mínima requerida per al correcte funcionament dels aparells de gas. 

L’esquema tipus de la nostra instal·lació serà el següent: 

 

 

 

16.6.3.-  CÀLCUL 

16.6.3.1.- Procés de càlcul 

Es seguiran els passos que s’indiquen a continuació per a realitzar el dimensionament de la instal·lació 

receptora: 

1.- Conèixer les característiques del gas que es subministra a la instal·lació receptora, així com la 

pressió de distribució. 

2.- Realitzar el traçat de la instal·lació receptora. 

3.- Escollir els materials amb que es construirà la instal·lació. A partir de l’armari les canonades seran 

d’acer negre. 

4.- Determinar els cabals nominals dels aparells instal·lats. 

5.- Determinar el cabal de simultaneïtat de la instal·lació interior. 

6.- Determinar la longitud equivalent de cada tram. 

7.- Conèixer la distribució de la pèrdua de càrrega i el diàmetre mínim de cada instal·lació. 

En els casos que s’hagi assignat una pèrdua de càrrega a una part de la instal·lació que contingui més 

d’un tram, es procedirà a determinar la pèrdua de càrrega de cada tram utilitzant el concepte de pèrdua 

de càrrega per metre lineal segons la següent expressió: 

 

Sent i el número del tram. 

8.- Iniciar el procés de càlcul determinant el diàmetre teòric mínim del primer tram, amb la fórmula de 

Renouard, on Le és la longitud equivalent del tram estudiat, ∆P és la pèrdua de càrrega determinada al 

pas 7, Q és el cabal màxim simultani que circularà pel tram en condicions de referència i dr és la 

densitat relativa del gas respecte de l’aire. 

9.- Escollir el diàmetre comercials de la canonada igual o superior respecte al teòric. 

10.- Determinat la pèrdua de càrrega real del tram mitjançant la fórmula de Renouard, prenent ara com 

a diàmetre el correpsonent a l’interior del comercial, la longitud equivalent , el cabal de circulació del 

mateix i la densitat relativa. 



Projecte executiu d’instal·lacions en un edifici destinat a ús escolar  Annex I. Memòria de càlcul: Gas 

 

159 
 

11.- Determinar la nova pèrdua de càrrega a utlitzar al tram següent (i + 1) utilitzant la següent fórmula: 

 

S’ha d’utilitzar la pèrdua de càrrega real calculada al punt 10. 

12.- Repetir el procés indicat als punts 8 a 11 fins a arribar al tram final que l’arteria principal. 

13.- Seleccionar una artèria secundària i adoptar com a pèrdua de càrrega màxima admissible la 

corresponent al nus on enllaça amb l’artèria principal. 

14.- Repetir el procés dels punts 8 al 11. 

15.- Quadre resum del disseny de la instal·lació receptora per trams. 

 

   1.2.2.- INSTAL·LACIÓ DE GAS 

L’empresa subministradora PRIMAGAS ens ha indicat que: 

- Gas distribuït es Gas Natural. 

- PCS= 11 KWh/m3 

- Densitat relativa és 0,62. 

- La distribució es realitza mitjançant mitja pressió B, de manera que l’empresa ens garantitza 1,5 

bar a la clau d’escomesa. 

 

Es preveu un conjunt de regulació MPB/BP on la clau d’escomesa estarà ubicada dins del conjunt de 

regulació, de manera que no existirà la instal·lació receptora en MPB. 

 

Per al disseny de la instal·lació s’ha optat per canonades d’acer negre i per al tram anterior al conjunt 

de regulació s’escull polietilè com a material de conducció. 

 

La determinació del cabal nominal dels aparells es mostra a la següent taula: 

 

 

 

Aparell 
Potencia 

(kcal/h) 
Potencia KW 

Cabal nominal 

(m3/h) 

Cuina 1 31390 36,50657 3,32 

Cuina 2 31390 36,50657 3,32 

Marmita 20640 24,00432 2,18 

Fregidora 17200 20,0036 1,82 

Escalfador gas 24940 29,00522 2,64 

Caldera 171960,83 199,990445 18,18 

TOTAL 297520,83 346,016725 31,46 

 

Al següent esquema es poden veure els diferents trams de la instal·lació: 

 

 

Tram Armari de Regulació – Contador 

Lr (m): 0,5. 

Le (m): 0,6 

Pressió a l’inici del tram (mbar): 20,5 

Pèrdua de càrrega màxima admissible (mbar): 0,5. 

Cabal (m3(h): 26,48. 

El diàmetre teòric mínim s’obté de la fòrmula: 
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Substituint s’obté: 

Dt (mm): 26,08. 

S’escull un diàmetre comercial interior: 

Dc (mm): 27,3. 

Es procedeix a calcular la pèrdua de càrrega real del tram amb la següent fórmula: 

 

Pèrdua de càrrega real (mbar): 0,4013. 

Pèrdua final del tram (mbar): 20,0987. 

Per al càlcul de la velocitat del gas s’ha de conèixer la pressió absoluta del gas al tram final en bar, que 

serà: 

Pabs = 20,0987/1000 + 1,01325 = 1,0333 bar 

La velocitat del gas serà la següent: 

V = 354 x Q x Pabs
-1 x D-2 = 12,1764 < 20 m/s. 

 

Comptador 

El comptador té una pèrdua de càrrega màxima admissible de 1,8 mbar. 

 

Tram 1-2 

A partir del punt 1, és pren com a principal el 1-12, per ser el de major longitud i cabal, pel que la 

pèrdua de càrrega màxima admissible serà la suma de la pèrdua de càrrega admissible indicada a la 

taula resum per al tram 1-12 més la pèrdua de càrrega sobrant del tram anterior: 

∆Pmàx 1-12 = 1,9 + (0,5 – 0,4013) = 1,9987 mbar. 

 

El tram 1-2 pertany a l’arteria principal i és el tram que va des del comptador fins a la ramificació de la 

caldera. 

Dades del tram: 

 Lr (m): 94,66. 

Le (m): 113,592. 

Pi (mbar): 18,2987. 

Pèrdua de càrrega màxima admissible (mbar): 1,675661. 

Cabal (m3(h): 26,48. 

Dt (mm): 60,23. 

Dc (mm): 68,9. 

Pèrdua de càrrega real (mbar): 0,8764 

Pf (mbar): 17,4223. 

V (m/s): 1,915853. 

Pèrdua de càrrega sobrant (mbar): 0,0987. 

 

Tram 2-4 

El tram 2-4 és el que compren de la ramificació de la caldera a la ramificació dels aparells de la cuina. 

Dades del tram: 

 Lr (m): 15,15. 

Le (m): 18,18. 

Pèrdua de càrrega màxima admissible (mbar): (1,9987 – 0,8764)*(15,15/(112,42-94,66)) =  0,95. 

Cabal (m3(h): 9,96. 

Dt (mm): 32,02. 

Dc (mm): 36. 

Pi (mbar): 17,4223. 

Pèrdua de càrrega real (mbar): 0,5407. 
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Pf (mbar): 16,8816. 

V (m/s): 2,640979. 

 

Tram 4-8 

El tram  4-8 és el que va de la ramificació dels aparells de cuina a la ramificació de la fregidora i la 

marmita. 

Dades del tram: 

 Lr (m): 0,8. 

Le (m): 0,96. 

Pèrdua de càrrega màxima admissible (mbar): (1,9987 – 0,8764 – 0,5407)*(0,8/(112,42-94,66-15,15)) =  

0,17623. 

Cabal (m3(h): 5,73. 

Dt (mm): 20,03. 

Dc (mm): 21,7. 

Pi (mbar): 16,8816. 

Pèrdua de càrrega real (mbar): 0,1197. 

Pf (mbar): 16,7619. 

V (m/s): 4,182117. 

 

Tram 8-12 

El tram 8-12 és el que uneix la ramificació de la fregidora i la marmita amb l’escalfador. 

Dades del tram: 

 Lr (m): 1,8. 

Le (m): 2,16. 

Pèrdua de càrrega màxima admissible (mbar): (1,9987 – 0,8764 – 0,5407 – 0,1197) =  0,4530. 

Cabal (m3(h): 2,64. 

Dt (mm): 14,54. 

Dc (mm): 16,1. 

Pi (mbar): 16,7619. 

Pèrdua de càrrega real (mbar): 0,2772. 

Pf (mbar): 16,4847. 

V (m/s): 3,501306. 

Tram 2-3 

El tram 2-3 és la ramificació de la instal·lació que alimenta la caldera. 

Dades del tram: 

 Lr (m): 2,5. 

Le (m): 3. 

Pèrdua de càrrega màxima admissible (mbar): (1,9987 – 0,8764) =  1,7223. 

Cabal (m3(h): 18,18. 

Dt (mm): 26,76. 

Dc (mm): 27,3. 

Pi (mbar): 17,4223. 

Pèrdua de càrrega real (mbar): 1,0119. 

Pf (mbar): 16,4103. 

V (m/s): 8,3864. 

 

Tram 4-5 

És el tram que va de la ramificació del dos aparells cuina fins a la ramificació del segon aparell de 

cuina. 

Dades del tram: 
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 Lr (m): 1. 

Le (m): 1,2. 

Pèrdua de càrrega màxima admissible (mbar):  

∆Pmàx 4-7 = 16,881 – 16,3 = 0,581 mbar. 

 

Doncs, (0,581)*(1/(1 + 0,8)) =  0,3231. 

Cabal (m3(h): 6,64. 

Dt (mm): 19,56. 

Dc (mm): 21,7. 

Pi (mbar): 16,8816. 

Pèrdua de càrrega real (mbar): 0,1957. 

Pf (mbar): 16,6859. 

V (m/s): 4,84665. 

 

Tram 5-7 

És el tram que va de la ramificació del primer aparell de cuina fins al segon. 

Dades del tram: 

 Lr (m): 0,8. 

Le (m): 0,96. 

Pèrdua de càrrega màxima admissible (mbar): (0,581 – 0,1957) =  0,3859. 

Cabal (m3(h): 3,32. 

Dt (mm): 13,85. 

Dc (mm): 16,1. 

Pi (mbar): 16,6859. 

Pèrdua de càrrega real (mbar): 0,1869. 

Pf (mbar): 16,4989. 

V (m/s): 4,403097. 

 

Tram 5-6 

És el tram que va de la ramificació del dos aparells cuina fins al primer aparell de cuina. 

Dades del tram: 

 Lr (m): 0,2. 

Le (m): 0,24. 

Pèrdua de càrrega màxima admissible (mbar): (0,581 – 0,3231) =  0,2585. 

Cabal (m3(h): 3,32. 

Dt (mm): 11,29. 

Dc (mm): 12,6. 

Pi (mbar): 16,6859. 

Pèrdua de càrrega real (mbar): 0,1523. 

Pf (mbar): 16,5336. 

V (m/s): 7,188765. 

 

Tram 8-9 

És el tram que va de la ramificació del dos aparells fregidora i marmita fins a la ramificació de la 

fregidora. 

Dades del tram: 

Lr (m): 1. 

Le (m): 1,2. 

Pèrdua de càrrega màxima admissible (mbar):  

∆Pmàx 8-11 = 16,7619 – 16,3 = 0,4619 mbar. 
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Doncs, (0,4619)*(1/(1 + 0,8)) =  0,256601. 

Cabal (m3(h): 4. 

Dt (mm): 16,94. 

Dc (mm): 21,7. 

Pi (mbar): 16,7619. 

Pèrdua de càrrega real (mbar): 0,0778. 

Pf (mbar): 16,6841. 

V (m/s): 2,919674. 

 

Tram 9-11 

És el tram que va de la ramificació de la fregidora fins a la marmita 

Dades del tram: 

 Lr (m): 0,8. 

Le (m): 0,96. 

Pèrdua de càrrega màxima admissible (mbar): (0,4619 – 0,0778) =  0,3841. 

Cabal (m3(h): 2,18. 

Dt (mm): 11,83. 

Dc (mm): 12,6. 

Pi (mbar): 16,6841. 

Pèrdua de càrrega real (mbar): 0,2834. 

Pf (mbar): 16,4007. 

V (m/s): 4,720943. 

 

Tram 9-10 

És el tram que va de la ramificació de la marmita fins a la fregidora. 

Dades del tram: 

 Lr (m): 0,2. 

Le (m): 0,24. 

Pèrdua de càrrega màxima admissible (mbar): (0,4619 – 0,256601) =  0,2053 

Cabal (m3(h): 1,82. 

Dt (mm): 9,44. 

Dc (mm): 12,6. 

Pi (mbar): 16,6331. 

Pèrdua de càrrega real (mbar): 0,051. 

Pf (mbar): 16,6331. 

V (m/s): 3,940448. 

Taula Resum 

 

Tram Qsi Lr Le 
Pi 

(mbar) 

∆Padm 

(mbar) 

Dt 
(mm) 

Dc 
(mm) 

∆Pr 

(mm) 

Pf 
(mbar) 

P abs 
(bar) 

V (m/s) 

A - C 26,48 0,5 0,6 20,5 0,50000 26,08 32 0,1866 20,3134 1,0336 8,85695 

Cont.       20,3134 1,80000     1,8000 18,5134     

1.2 26,48 94,66 113,6 18,5134 1,67566 60,23 63 1,3493 17,1641 1,0304 2,29207 

2.3 18,18 2,5 3 17,1641 0,64054 30,02 32 0,4706 16,6935 1,0299 6,10216 

2.4 9,96 15,15 18,18 17,1641 0,54672 35,92 40 0,3254 16,8387 1,0301 2,13928 

4.5 6,64 1 1,2 16,8387 0,29928 19,87 20 0,2900 16,5487 1,0298 5,70636 

5.6 3,32 0,2 0,24 16,5487 0,23942 11,47 20 0,0164 16,5322 1,0298 2,85322 

5.7 3,32 0,8 0,96 16,5487 0,24867 15,17 20 0,0657 16,4830 1,0297 2,85336 

4.8 5,73 0,8 0,96 16,8387 0,09698 22,67 25 0,0605 16,7782 1,0300 3,15086 

8.9 4 1 1,2 16,7782 0,26566 16,82 20 0,1153 16,6629 1,0299 3,43718 

9.10 1,82 0,2 0,24 16,6629 0,21252 9,37 20 0,0055 16,6574 1,0299 1,56393 

9.11 2,18 0,8 0,96 16,6629 0,36287 11,97 20 0,0306 16,6323 1,0299 1,87332 

8.12 2,64 1,8 2,16 16,7782 0,25465 16,39 20 0,0974 16,6808 1,0299 2,26850 

 



Projecte executiu d’instal·lacions en un edifici destinat a ús escolar  Annex I. Memòria de càlcul: Protecció contra Incendis 

164 
 

16.7.- CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

16.7.1.- CÀLCULS DE LA INSTAL·LACIÓ 

Abans de procedir als càlculs, sabem que l’empresa SOREA en subministrar aigua amb les següents 

característiques: 

- Cabal subministrat: 15 m3/h 

- Pressió de l’escola: 4,4 kg/cm2. 

 

L’esquema de la nostra instal·lació és el següent: 

 

Canonada principal: 

És el tram que discorre entre el comptador i les derivacions de cada una de les BIES. Aquesta 

canonada és d’acer negre i té un diàmetre de 1 ¾”. El cabal calculat sempre serà, com a màxim, per 

alimentar a 2 BIES. 

 

Derivacions cap a les BIES-25: 

Són el trams de canonada d’acer negre que deriven la canonada principal cap a cada un dels punts de 

situació de les BIES. 

La canonada d’aquests trams és d’acer negre i el diàmetre és de 1 ¼”. 
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17.- ANNEX II. PLEC DE CONDICIONS 

17.1.- INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES 

17.1.1.- INTRODUCCIÓ 

El Plec de Condicions Tèrmiques formulat, estableix les condicions mitjançant les quals, s’haurà de 

desenvolupar la realització de les instal·lacions. 

Les condicions tècniques a complementar aquest document compleixen la base de la normativa, 

execució, proves, posada en marxa i control de qualitat. 

 

17.1.2.- REGLAMENTS 

17.1.2.1.- Decrets, ordres i normes 

Totes les unitats d’instal·lacions que s’executin, es realitzaran observant i complint els reglaments 

següents: 

- CTE: Codi Tècnic de l’Edificació. 

- RITE: Reglament de les Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. 

- ITC: Instruccions Complementàries. 

- Reglament electrotècnic de baixa tensió (Real Decret 842/2002 de 2 d’agost. B.O.E. 

nº224, 18 de setembre de 2002) i instruccions Complementàries. 

 

17.1.3.- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE REFERÈNCIA 

La documentació tècnica de referència s’haurà de controlar mitjançant la realització de les diferents 

unitats d’instal·lacions, per tal d’aconseguir el nivell de qualitat proposat. 

- Les normes UNE de l’Institut de Racionalització del Treball. 

- Prescripcions de l’Institut d’Eduardo Torroja. 

- Recomanacions dels fabricants, equips i materials. Aquests hauran de ser revisats 

per la direcció facultativa. 

 

 

 

17.1.4.- PLÀNOLS I ESPECIFICACIONS 

17.1.4.1.- Plànols i especificacions del projecte 

Els plànols i les especificacions tècniques d’aquest projecte marquen les bases que s’hauran de seguir 

durant la realització de la instal·lació. 

Les especificacions es regiran amb preferència als plànols. 

Els materials i el seu muntatge, que no es citin als plànols i especificacions, però que han d’estar 

implícits lògicament i són necessaris per a l’execució de la instal·lació, es consideren com a inclosos. 

L’instal·lador, abans d’iniciar la realització de la instal·lació, haurà de confrontar els plànols i les 

especificacions i informar amb urgència a la Direcció Facultativa sobre qualsevol contradicció que es 

trobi. 

No es considerarà com a vàlida cap comunicació que es comuniqui verbalment. 

En cap cas que l’instal·lador no manifesti cap circumstància anòmala, s’entén que accepta totalment el 

projecte i, en base al mateix, realitzarà els plànols de muntatge. 

 

17.1.4.2.- Plànols de muntatge 

Abans d’iniciar qualsevol treball, l’instal·lador haurà de presentar a la Direcció Facultativa per a la seva 

comprovació i aprovació, els plànols de muntatge, amb els detalls necessaris i esquemes, per a la seva 

correcta interpretació i muntatge. Qualsevol treball executat, sense la aprovació, anirà a càrrec de 

l’instal·lador.  

Els plànols de muntatge es realitzaran en base a la documentació del Projecte i considerant les 

modificacions que es presenten durant la realització, aprovades per la Direcció Facultativa. 

 

17.1.5.- EXECUCIÓ DEL TREBALL 

17.1.5.1.- General 

Tots els tipus de treball d’aquesta instal·lació es faran aplicant tècniques adequades i d’acord amb la 

documentació tècnica que es farà referència i, particularment, amb les normes, i la dels fabricants dels 

equips i materials en qüestió. 
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17.1.5.2.- Requisits previs 

Quan sigui necessari o es sol·liciti, l’instal·lador haurà de presentar per a la seva comprovació i la 

aprovació de la D.F. els següents documents: 

- Plànols constructius i de muntatge, amb els detalls necessaris, com a complement a 

els d’aquest projecte. 

- Documentació tècnica completa dels equips i materials a instal·lar. 

- Mostres dels materials que es necessiten, amb temps suficient per a ser revisats i 

aprovats abans de la seva provisió. 

- Aquests documents, i les seves justificacions, es presentaran per triplicat a la D.F., 

per ser sotmesos a la seva aprovació en el moment que sigui necessari, amb 15 dies 

d’antelació a la data prevista d’iniciar l’execució dels treballs que figuren als 

documents esmentats. 

 

17.1.5.3.- Protecció dels equips i materials 

Durant l’execució, l’instal·lador s’ha d’ocupar dels equips i materials, els ha de protegir contra la pols i 

els cops, segons el tipus de material. 

Tots els extrems de les canonades i conductes que estiguin oberts s’han de protegir amb taps el temps 

que faci falta. 

L’instal·lador ha de comprovar rigorosament, abans de tancar els diferents trams d’aquestes 

conduccions, que no quedi a l’interior cap objecte o restes de materials que puguin interferir 

posteriorment al seu funcionament. Si això passés, l’instal·lador es faria càrrec dels costos i danys que 

es puguin produir. 

Serà responsabilitat de l’instal·lador la neteja de tots els materials i de mantenir els mateixos en bona 

presencia fins la finalització i entrega de la instal·lació. 

Tots els components d’aquesta instal·lació es situarà als espais assignats i s’haurà que deixar un espai 

raonable d’accés al seu manteniment i reparació. 

 

 

17.1.6.- CRITERIS DE MEDICIÓ 

En general cap preu ha d’estar supeditat a variacions de l’Euro respecte a altres monedes. 

 

17.1.6.1.- Maquinària en general 

El preu ha d’incloure: 

- Transport i col·locació al seu lloc. 

- Connexió elèctrica. 

- Connexió de canonades. 

- Suports. 

- Posada en marxa. 

- Proves. 

- Certificacions de qualitat i característiques tècniques. 

- Assegurances. 

- Garanties. 

 

17.1.6.2.- Canonades i aïllament 

El preu ha d’incloure: 

- Transports i ports fins al punt d’instal·lació. 

- Tots els accessoris necessaris. 

- Raspall i pintat segons especificacions. 

- Suports. 

- Equip de soldadura. 

- Proves hidràuliques. 

- Certificacions de qualitat. 

- La medició es farà per metre lineal i de canonada instal·lada amb la part proporcional 

d’accessoris i suports establertes. 
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17.1.6.3.- Línies elèctriques 

El preu ha d’incloure: 

- Transport i ports fins al punt d’instal·lació. 

- Material auxiliar. 

- Suports. 

- Proves. 

- Verificacions de qualitat. 

- Els amidaments es faran per metre lineal i de canonada instal·lada amb la part 

proporcional d’accessoris i suports establerts. 

 

17.1.6.4.- Quadres de maniobra i senyalització 

El preu ha d’incloure: 

- Transport i ports fins al punt d’instal·lació. 

- Material vari: cables, terminals, canaletes, regletes de borns, senyalització de cables i 

borns i cartells. 

- Suports. 

- Muntatge a obra: connexió i senyalització. 

- Proves. 

- Certificat de qualitat i de característiques tècniques dels aparells. 

- Garanties dels aparells. 

 

17.1.6.5.- Conductes 

El preu ha d’incloure: 

- Fabricació a la obra i/o taller. 

- Transport i ports fins als punts d’instal·lació. 

- Tots els accessoris necessaris. 

- Suports. 

- Proves amb aire. 

- Certificació de qualitat de xapa. 

- La medició es farà per metre quadrat, prenent a les corbes, el radi mig. 

 

17.1.7.- CONTROL DE QUALITAT 

17.1.7.1.- Abast 

Durant el desenvolupament de l’execució i proves d’aquesta instal·lació, la Direcció Facultativa, farà el 

següents controls de qualitat: 

- De tots els equips i materials que s’utilitzaran a la instal·lació. 

- Dels mètodes d’execució. 

- De les proves parcials i totals. 

 

17.1.7.2.-  Nivell de control 

El nivell de control a realitzar ve establert a les especificacions dels equips i materials i per a l’aplicació 

de normes de referència en apartats anteriors a aquest document. 

 

17.1.7.3.- Control dels equips i materials 

Tots els equips i materials d'aquesta instal·lació hauran d'anar acompanyats dels certificats de 

fabricació amb indicació de les normes sota les quals van ser construïts i aprovats. Estaran d'acord, 

com a mínim, amb les especificacions imposades a la Memòria d'aquest Projecte.  

Abans de la provisió dels equips i materials, s'hauran de disposar dels certificats corresponents, i de les 

mostres dels materials que se sol·licitin, per a la seva aprovació i acceptació de la Direcció Facultativa, 

l’instal·lador, a càrrec seu, haurà d'aconseguir el certificat d'assaig.  

El certificat serà obligatori en el cas d'equips d'importació que no tinguin homologació espanyola. 

 

17.1.7.4.- Control d’execució 

L'instal·lador haurà de presentar, amb la deguda antelació, els mètodes i normes que regiran la 

realització dels treballs. Aquests no podran començar sense haver estat aprovats per la Direcció 

Facultativa.  
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Durant el temps d'execució, la Direcció Facultativa realitzarà les corresponents inspeccions, 

comprovant que, tant els materials com la qualitat de l'execució, compleixen les condicions. 

 

17.1.7.5.- Control de proves 

L'instal·lador disposarà de l'equip, material i tècnic, per a realitzar les proves parcials i definitives 

necessàries.  

Les proves seran presentades per escrit i per triplicat.  

La Direcció Facultativa controlarà les proves, per comprovar si la prestació realitzada és satisfactòria o 

no.  

En el cas de no ser-ho, l'instal·lador haurà d'assumir tots els canvis i reparacions necessaris per obtenir 

unes proves satisfactòries.  

Les proves es faran d'acord amb les normes vigents.  

En el cas que les soldadures s'hagin de comprovar per radiografia, hauran de ser executades per un 

soldador homologat. 

 

17.2.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

17.2.1.- Qualitat dels materials 

17.2.1.1.- Generalitats 

Tots els materials emprats en l'execució de la instal·lació tindran, com a mínim, les característiques 

especificades en aquest Plec de Condicions, emprant sempre materials homologats segons les normes 

UNE citades en la instrucció ITC-BT-02 que els siguin aplicables. 

 

17.2.1.2.- Conductors elèctrics 

Les línies d'alimentació a quadres de distribució estaran constituïdes per conductors unipolars de coure 

aïllats de 0,6 / 1 kV.  

Les línies d'alimentació a punts de llum i preses de corrent d'altres usos estaran constituïdes per 

conductors de coure unipolars aïllats del tipus H07V-R.  

Les línies d'enllumenat d'urbanització estaran constituïdes per conductors de coure aïllats de 0,6 / 1 kV. 

 

17.2.1.3.- Conductors de neutre 

La secció mínima del conductor de neutre per distribucions monofàsiques, trifàsiques i de corrent 

continu, serà la que a continuació s'especifica:  

Segons la Instrucció ITC BT 19 en el seu apartat 2.2.2, en instal·lacions interiors, per tenir en compte 

les corrents harmòniques degudes a càrregues no lineals i possibles desequilibris, la secció del 

conductor del neutre serà com a mínim igual a la de les fases.  

Per al cas de xarxes aèries o subterrànies de distribució en baixa tensió, les seccions a considerar 

seran les següents:  

-  Amb dos o tres conductors: igual a la dels conductors de fase.  

- Amb quatre conductors: meitat de la secció dels conductors de fase, amb un mínim de 10 mm 

² per coure i de 16 mm ² per a alumini. 

 

17.2.1.4.- Conductors de protecció 

Els conductors de protecció nus no estaran en contacte amb elements combustibles. En els passos a 

través de parets o sostres estaran protegits per un tub d'adequada resistència, que serà, a més, no 

conductor i difícilment combustible quan travessi parts combustibles de l'edifici.  

Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra el deteriorament mecànic i químic, 

especialment en els passos a través d'elements de la construcció.  

Les connexions en aquests conductors es realitzaran per mitjà de connexions soldats sense utilització 

d'àcid, o per peces de connexió de fixació per rosca. Aquestes peces seran de material inoxidable, i els 

cargols de fixació estar proveïts d'un dispositiu que eviti que s’afluixin.  

Es prendran les precaucions necessàries per evitar el deteriorament causat per efectes electroquímics 

quan les connexions siguin entre metalls diferents. 

 

17.2.1.5.- Identificació dels conductors 

Els conductors de la instal·lació s'identificaran pels colors del seu aïllament:  

- Negre, gris, marró per als conductors de fase o polars.  
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- Blau clar per al conductor neutre.  

- Groc - verd per al conductor de protecció.  

- Vermell per al conductor dels circuits de comandament i control. 

 

17.2.1.6.- Tubs protectors 

Classes de tubs a utilitzar 

Els tubs hauran de suportar, com a mínim, sense cap deformació, les següents temperatures: 

- 60ºC per als tubs aïllants constituïts per policlorur de vinil o polietilè. 

- 70ºC per als tubs metàl·lics amb folres aïllants de paper impregnat. 

 

Diàmetre dels tubs i número de conductors per cada un d’ells 

Els diàmetres exteriors mínims i les característiques mínimes per els tubs en funció del tipus 

d'instal·lació i del nombre i secció dels cables a conduir, s'indiquen en la Instrucció ITC BT 21, en el seu 

apartat 1.2. El diàmetre interior mínim dels tubs haurà de ser declarat pel fabricant. 

 

17.2.2.- NORMES D’EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

17.2.2.1.- Col·locació dels tubs 

Es tindran en compte les prescripcions generals següents, tal i com indica la ITC BT 21. 

17.2.2.1.1.- Prescripcions generals 

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles a les verticals i 

horitzontals 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 

que proporcionen als conductors.  

Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran ser acoblats entre si en calent, recobrint 

l'entroncament amb una cua especial quan es desitgi 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 classe de tub seran els indicats en la norma UNE EN 5086-2-

2.  

Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de col·locats i fixats 

aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que es considerin convenients, i que en 

trams rectes no estaran separats entre si més de 15 m. El nombre de corbes en angle recte situades 

entre dos registres consecutius no serà superior a tres. Els conductors s'allotjaran 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'entroncament o derivació.  

Quan els tubs estiguin constituïts per matèries susceptibles d'oxidació, i quan hagin rebut durant el curs 

del seu muntatge algun treball de mecanització, s'aplicarà a les parts mecanitzades pintura antioxidant. 

Igualment, en el cas d'utilitzar tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la possibilitat 

que es produeixin condensacions d'aigua a l'interior dels mateixos, per a això es triarà convenientment 

el traçat de la seva instal·lació, preveient l'evacuació d'aigua en els punts més baixos d'ella i, si fos 

necessari, establint una ventilació apropiada a l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat, com 

pot ser, per exemple, l'ús d'una "te" deixant un dels braços sense utilitzar.  

Quan els tubs metàl·lics hagin de posar-se a terra, la seva continuïtat elèctrica quedarà convenientment 

assegurada. En el cas d'utilitzar tubs metàl·lics flexibles, és necessari que la distància entre dues 

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

Ni els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de neutre. 

17.2.2.1.2.- Tubs de muntatge especial 

Quan els tubs es col·loquin en muntatge superficial es tindran en compte a més les següents 

prescripcions:  

- 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, 0,50 metres. Es disposaran fixacions d'una i altra part en els 

canvis de direcció, en els empalmaments i en la proximitat immediata de les entrades 

en caixes o aparells.  

- Els tubs es col·locaran adaptant-los a la superfície sobre la qual s'instal·len, corbant-

los o utilitzant els accessoris necessaris.  
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- En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els 

punts extrems no serà superior al 2%.  

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

mínima de 2.5 m sobre el sòl, a fi de protegir-los d'eventuals danys mecànics.  

- En els encreuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació d'un edifici s'hauran 

d'interrompre els tubs, quedant els extrems del mateix separats entre si 5 cm 

aproximadament, i empalmant-se posteriorment mitjançant maniguets lliscants que 

tinguin una longitud mínima de 20 cm. 

 

17.2.2.1.3.- Tubs encastats 

Quan els tubs es col·loquin encastats es tindran en compte, a més, les següents prescripcions:  

- La instal·lació de tubs encastats serà admissible quan la seva posada en obra 

s'efectuï després d'acabats els treballs de construcció i d'arrebossat de parets i 

sostres, podent l'arrebossat dels mateixos aplicar posteriorment.  

- Les dimensions de les regates seran suficients perquè els tubs quedin recoberts per 

una capa d'1 cm de gruix, com a mínim, del revestiment de les parets o sostres. En 

els angles el gruix pot reduir-se a 0,5 cm.  

- En els canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats, o bé proveïts de 

colzes o "tes" apropiats, però en aquest últim cas només s'admetran els proveïts de 

tapes de registre.  

- Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i 

desmuntables un cop finalitzada l'obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb 

la superfície exterior del revestiment de la paret o sostre quan no s'instal·lin en 

l'interior d'un allotjament tancat i practicable. Igualment, en el cas d'utilitzar tubs 

normals encastats en parets, és convenient disposar els recorreguts horitzontals a 50 

cm, com a màxim, del terra o sostre, i els verticals a una distància dels angles o 

cantonades no superior a 20 cm. 

 

17.2.2.1.4.- Tubs de muntatge a l’aire 

Només està permès el seu ús per a l'alimentació de màquines o elements de mobilitat restringida des 

canalitzacions prefabricades i caixes de derivació fixades al sostre. Es tindran i compte les següents 

prescripcions:  

- La longitud total de la conducció en l'aire no serà superior a 4 metres i no començarà 

a una alçada inferior a 2 metres.  

- Es prestarà especial atenció perquè es conservin en tot el sistema, especialment en 

les connexions, les característiques mínimes per a canalitzacions de tubs a l'aire, 

establertes en la taula 6 de la instrucció ITC BT 21. 

 

17.2.2.2.- Caixes d’entroncament i derivació 

Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes apropiades de material aïllant o, si 

són metàl·liques, protegides contra la corrosió.  

Les seves dimensions seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de 

contenir, i la seva profunditat equivaldrà, com menys, al diàmetre del tub major més un 50% del mateix, 

amb un mínim de 40 mm per la seva profunditat i 80 mm per al diàmetre o costat interior.  

Quan es vulguin fer estanques les entrades dels tubs en les caixes de connexió, hauran d'emprar 

premsaestopes adequats.  

En cap cas es permetrà la unió de conductors per simple retorciment o enrotllament entre si dels 

mateixos, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant borns de connexió muntats individualment o 

constituint blocs o regletes de connexió. Pot permetre, així mateix, la utilització de brides de connexió. 

Les unions s'han de fer sempre a l'interior de caixes d'entroncament o de derivació.  

Si es tracta de cables haurà de cuidar-se al fer les connexions que el corrent es reparteixi per tots els 

filferros components, i si el sistema adoptat és de cargol d'estreny entre una volandera metàl·lica sota 

el seu cap i una superfície metàl·lica, els conductors de secció superior a 6 mm2 hauran de connectar 

per mitjà de terminals adequats, comprovant sempre que les connexions, de qualsevol sistema que 

siguin, no quedin sotmeses a esforços mecànics.  



Projecte executiu d’instal·lacions en un edifici destinat a ús escolar  Annex II. Plec de Condicions 

 

171 
 

Perquè no pugui ser destruït l'aïllament dels conductors pel seu frec amb les vores lliures dels tubs, els 

extrems d'aquests, quan siguin metàl·lics i penetrin en una caixa de connexió o aparell, estaran 

proveïts de broquets amb vores arrodonides o dispositius equivalents , o bé convenientment 

mecanitzats, i si es tracta de tubs metàl·lics amb aïllament interior, aquest últim sobresortirà uns 

mil·límetres de la seva coberta metàl·lica. 

 

17.2.2.3.- Aparells de comandament i maniobra 

Els aparells de comandament i maniobra (interruptors i commutadors) seran de tipus tancat i material 

aïllant, tallaran el corrent màxim del circuit en què estan col·locats sense donar lloc a la formació d'arcs 

permanents, i no podran prendre una posició intermèdia.  

Les peces de contacte tindran unes dimensions tals que la temperatura no pugui excedir de 65 ° C en 

cap d'elles.  

Han de poder realitzar de l'ordre de 10.000 maniobres d'obertura i tancament a la intensitat i tensió 

nominals, que estaran marcades en lloc visible. 

 

17.2.2.4.- Aparells de protecció 

17.2.2.4.1.- Protecció contra sobreintensitats 

Els conductors actius han d'estar protegits per un o diversos dispositius de tall automàtic contra les 

sobrecàrregues i contra els curtcircuits.  

17.2.2.4.2.- Aplicació  

Excepte els conductors de protecció, tots els conductors que formen part d'un circuit, inclòs el 

conductor neutre, estaran protegits contra les sobreintensitats (sobrecàrregues i curtcircuits).  

17.2.2.4.3.- Protecció contra sobrecàrregues  

Els dispositius de protecció han d'estar previstos per interrompre tot corrent de sobrecàrrega en els 

conductors del circuit abans que pugui provocar un escalfament perjudicial a l'aïllament, a les 

connexions, a les extremitats o al medi ambient en les canalitzacions.  

El límit d'intensitat de corrent admissible en un conductor ha de quedar en tot cas garantit pel dispositiu 

de protecció utilitzat.  

Com a dispositius de protecció contra sobrecàrregues seran utilitzats els fusibles calibrats de 

característiques de funcionament adequades o els interruptors automàtics amb corba tèrmica de tall.  

 

17.2.2.4.4.- Protecció contra curtcircuits  

S'han de preveure dispositius de protecció per interrompre tot corrent de curtcircuit abans que aquesta 

pugui resultar perillosa a causa dels efectes tèrmics i mecànics produïts en els conductors i en les 

connexions.  

En l'origen de tot circuit s'establirà un dispositiu de protecció contra curtcircuits la capacitat de tall 

estarà d'acord amb la intensitat de curtcircuit que pugui presentar-se al punt de la seva instal·lació.  

S'admeten com a dispositius de protecció contra curtcircuits els fusibles de característiques de 

funcionament adequades i els interruptors automàtics amb sistema de tall electromagnètic.  

 

17.2.2.4.5.- Situació i composició  

En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s'instal·laran en 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. 

 

17.2.2.4.6.- Normes aplicables 

Petits interruptors automàtics (PIA) 

Els interruptors automàtics per a instal·lacions domèstiques i anàlogues per a la protecció contra 

sobreintensitats s'ajustaran a la norma UNE-EN 60-898. Aquesta norma s'aplica als interruptors 

automàtics amb tall a l'aire, de tensió assignada fins a 440 V (entre fases), intensitat assignada fins a 

125 A i poder de tall nominal no superior a 25000 A.  

Els valors normalitzats de les tensions assignades són:  

- 230 V Per als interruptors automàtics unipolars i bipolars.  

- 230/400 V Per als interruptors automàtics unipolars.  

- 400 V Per als interruptors automàtics bipolars, tripolars i tetrapolars.  

 Els valors 240 V, 240/415 V i 415 V respectivament, són també valors normalitzats.  
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Els valors preferencials de les intensitats assignades són: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 i 

125 A.  

El poder de tall assignat serà: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 i per sobre 15000, 20000 i 25000 A.  

La característica de tret instantani dels interruptors automàtics vindrà determinada per la seva corba: B, 

C o D.  

Cada interruptor ha de portar visible, de forma indeleble, les següents indicacions:  

-  El corrent assignat sense el símbol A precedit del símbol de la característica de tret instantani 

(B, C o D) per exemple B16.  

-  Poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de les 

unitats.  

-  Classe de limitació d'energia, si és aplicable.  

 Els borns destinats exclusivament al neutre, han d'estar marcats amb la lletra "N". 

Interruptors automàtics de baixa tensió 

Els interruptors automàtics de baixa tensió s'ajustaran a la norma UNE-EN 60-947-2: 1996.  

Aquesta norma s'aplica als interruptors automàtics els contactes principals estan destinats a ser 

connectats a circuits la tensió assignada no sobrepassa 1000 V en corrent altern o 1500 V en corrent 

continu. S'aplica siguin quines siguin les intensitats assignades, els mètodes de fabricació i l'ús previst 

dels interruptors automàtics.  

Cada interruptor automàtic ha d'estar marcat de forma indeleble en lloc visible amb les següents 

indicacions:  

- Intensitat assignada (In).  

- Capacitat per al seccionament, si pertoca.  

- Indicacions de les posicions d'obertura i de tancament respectivament per O i | si s'empren 

símbols.  

 També portaran marcat encara que no sigui visible en la seva posició de muntatge, el símbol de la 

naturalesa de corrent en què hagin d'emprar, i el símbol que indiqui les característiques de 

desconnexió, o si no, aniran acompanyats de les corbes de desconnexió. 

 

Fusibles 

Els fusibles de baixa tensió s'ajustaran a la norma UNE-EN 60-269-1: 1998.  

Aquesta norma s'aplica als fusibles amb cartutxos fusibles limitadors de corrent, de fusió tancada i que 

tinguin un poder de tall igual o superior a 6 kA. Destinats a assegurar la protecció de circuits, de corrent 

altern i freqüència industrial, en què la tensió assignada no sobrepassi 1000 V, o els circuits de corrent 

continu la tensió assignada no sobrepassi els 1500 V.  

Els valors d'intensitat per als fusibles expressats en ampers han de ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 

32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 , 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250.  

Hauran de portar marcada la intensitat i tensió nominals de treball per a les quals han estat construïts. 

Interruptors amb protecció incorporada per intensitat diferencial residual 

Els interruptors automàtics de baixa tensió amb dispositius reaccionants sota l'efecte d'intensitats 

residuals s'ajustaran a l'annex B de la norma UNE-EN 60-947-2: 1996.  

Aquesta norma s'aplica als interruptors automàtics els contactes principals estan destinats a ser 

connectats a circuits la tensió assignada no sobrepassa 1000 V en corrent altern o 1500 V en corrent 

continu. S'aplica siguin quines siguin les intensitats assignades.  

Els valors preferents d'intensitat diferencial residual de funcionament assignada són: 0.006A, 0.01A, 

0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 

Característiques principals dels dispositius de protecció 

Els dispositius de protecció compliran les condicions generals següents:  

- Hauran de poder suportar la influència dels agents exteriors a què estiguin sotmesos, 

presentant el grau de protecció que els correspongui d'acord amb les seves condicions d'instal·lació.  

- Els fusibles aniran col·locats sobre material aïllant incombustible i estaran construïts de 

manera que no puguin projectar metall en fondre. Permetran el seu recanvi de la instal·lació sota tensió 

sense perill algun.  

- Els interruptors automàtics seran els apropiats als circuits a protegir, responent en el seu 

funcionament a les corbes intensitat - temps adequades. Hauran tallar el corrent màxim del circuit en 

què estiguin col·locades, sense donar lloc a la formació d'arc permanent, obrint o tancant els circuits, 

sense possibilitat de prendre una posició intermèdia entre les corresponents a les d'obertura i 
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tancament. Quan s'utilitzin per a la protecció contra curtcircuits, la seva capacitat de tall estarà d'acord 

amb la intensitat de curtcircuit que pugui presentar-se al punt de la seva instal·lació, tret que vagin 

associats amb fusibles adequats que compleixin aquest requisit, i que siguin de característiques 

coordinades amb les de l'interruptor automàtic.  

- Els interruptors diferencials hauran de resistir els corrents de curtcircuit que puguin presentar-

se al punt de la seva instal·lació, i en cas contrari hauran d'estar protegits per fusibles de 

característiques adequades. 

Protecció contra sobretensions d’origen atmosfèric 

Segons l'indicat en la Instrucció ITC BT 23 en el seu apartat 3.2:  

Quan una instal·lació s'alimenta per, o inclou, una línia aèria amb conductors nus o aïllats, es considera 

necessària una protecció contra sobretensions d'origen atmosfèric en l'origen de la instal·lació.  

El nivell de sobretensions pot controlar-se mitjançant dispositius de protecció contra les sobretensions 

col·locats en les línies aèries (sempre que estiguin suficientment pròxims a l'origen de la instal·lació) o 

en la instal·lació elèctrica de l'edifici.  

Els dispositius de protecció contra sobretensions d'origen atmosfèric han de seleccionar de manera que 

el seu nivell de protecció sigui inferior a la tensió suportada a impuls de la categoria dels equips i 

materials que es preveu que es vagin a instal · lar.  

En xarxes TT, els descarregadors es connectaran entre cadascun dels conductors, incloent el neutre o 

compensador i la terra de la instal·lació. 

Protecció contra contacte directes i indirectes 

Els mitjans de protecció contra contactes directes i indirectes en instal·lació s'executaran seguint les 

indicacions detallades en la Instrucció ITC BT 24, i en la Norma UNE 20.460 -4-41.  

La protecció contra contactes directes consisteix a prendre les mesures destinades a protegir les 

persones contra els perills que poden derivar-se d'un contacte amb les parts actives dels materials 

elèctrics. Els mitjans a utilitzar són els següents:  

- Protecció per aïllament de les parts actives.  

- Protecció per mitjà de barreres o envoltants.  

- Protecció per mitjà d'obstacles.  

- Protecció per posada fora d'abast per allunyament.  

- Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial residual.  

S'utilitzarà el mètode de protecció contra contactes indirectes per tall de l'alimentació en cas de fallada, 

mitjançant l'ús d'interruptors diferencials.  

El corrent a terra produïda per un sol defecte franc ha de fer actuar el dispositiu de tall en un temps no 

superior a 5 s.  

Una massa qualsevol no pot romandre en relació a una presa de terra elèctricament diferent, a un 

potencial superior, en valor eficaç, a:  

- 24 V als locals o emplaçaments humits o mullats.  

- 50 V en els altres casos.  

Totes les masses d'una mateixa instal·lació han d'estar unides a la mateixa presa de terra.  

Com dispositius de tall per intensitat de defecte s'empraran els interruptors diferencials. 

Haurà de complir-se la següent condició: 

R<= Vc/Is 

On: 

R: Resistència de posta a terra (Ohm). 

Vc: Tensió de contacte màxima (24 V en locals humits i 50 V a la resta de casos). 

Is: Sensibilitat de l’interruptor diferencial (valor mínim del corrent de defecte, en A, a partir del qual 

l’interruptor diferencial s’ha d’obrir automàticament, en un temps convingut, la instal·lació a protegir). 

 

17.2.2.5.- Instal·lacions en banys 

La instal·lació s'executarà segons el que especifica la Instrucció ITC BT 27.  

Per a les instal·lacions en cambres de bany o lavabo es tindran en compte els següents volums i 

prescripcions:  

- VOLUM 0: comprèn l'interior de la banyera o dutxa. En un lloc que contingui una dutxa sense 

plat, el volum 0 està delimitat pel sòl i per un pla horitzontal a 0,05 m per sobre el terra.  
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- VOLUM 1: està limitat pel pla horitzontal superior al volum 0, és a dir, per sobre de la banyera, 

i el pla horitzontal situat a 2,25 metres per sobre del terra. El pla vertical que limita al volum 1 és el pla 

vertical al voltant de la banyera o dutxa.  

- VOLUM 2: està limitat pel pla vertical tangent a les vores exteriors de la banyera i el pla vertical 

paral·lel situat a una distància de 0,6 m; i entre el sòl i pla horitzontal situat a 2,25 m per sobre del sòl.  

- VOLUM 3: aquesta limitat pel pla vertical límit exterior del volum 2 i el pla vertical paral·lel 

situat a una distància d'aquest de 2,4 metres. El volum 3 està comprès entre el sòl i una alçada de 2,25 

m.  

 

Per al volum 0 el grau de protecció necessari serà el IPX7, i no està permesa la instal·lació de 

mecanismes.  

En el volum 1, el grau de protecció habitual serà IPX4, s'utilitzarà el grau IPX2 per sobre del nivell més 

alt d'un difusor fix, i el IPX5 en els equips de banyeres d'hidromassatge i en banys comuns en què es 

puguin produir dolls d'aigua durant la seva neteja. Podran ser instal · lats aparells fixes com escalfadors 

d'aigua, bombes de dutxa i equip elèctric per a banyeres d'hidromassatge que compleixin amb la seva 

norma aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de corrent 

diferencial de valor no superior a 30 mA.  

En el volum 2, el grau de protecció habitual serà IPX4, s'utilitzarà el grau IPX2 per sobre del nivell més 

alt d'un difusor fix, i el IPX5 en els banys comuns en què es puguin produir dolls durant la seva neteja. 

Es permet la instal·lació de blocs d'alimentació d'afaitadores que compleixin amb la UNE EN 60.742 o 

UNE EN 61558-2-5. Es podran instal · lar també tots els aparells permesos en el volum 1, lluminàries, 

ventiladors, calefactors, i unitats mòbils d'hidromassatge que compleixin amb la seva normativa 

aplicable, i que a més estiguin protegits amb un diferencial de valor no superior a 30 mA.  

En el volum 3 el grau de protecció necessari serà el IPX5, als banys comuns quan es puguin produir 

dolls d'aigua durant la seva neteja. Es podran instal · lar bases i aparells protegits per dispositiu de 

corrent diferencial de valor no superior a 30 mA. 

 

 

17.2.2.6.- Xarxa equipotencial 

Es realitzarà una connexió equipotencial entre les canalitzacions metàl·liques existents (aigua freda, 

calenta, desguàs, calefacció, gas, etc) i les masses dels aparells sanitaris metàl·lics i tots els altres 

elements conductors accessibles, com ara marcs metàl·lics de portes, radiadors, etc El conductor que 

asseguri aquesta protecció haurà d'estar preferentment soldat a les canalitzacions o als altres elements 

conductors, o si no, fixat solidàriament als mateixos per collars o un altre tipus de subjecció apropiat a 

base de metalls no ferris, establint els contactes sobre parts metàl·liques sense pintura. Els conductors 

de protecció de posada a terra, quan existeixin, i de connexió equipotencial han d'estar connectats 

entre si. La secció mínima d'aquest últim estarà d'acord amb el que disposa la Instrucció ITC-BT-19 per 

als conductors de protecció. 

 

17.2.2.7.- Instal·lació de posta a terra 

Estarà composta de posta a terra, conductors de terra, born principal de terra i conductors de protecció. 

Es duran a terme segons el que especifica la Instrucció ITC-BT-18.  

Naturalesa i seccions mínimes  

Els materials que assegurin la posada a terra seran tals que:  

- El valor de la resistència de posta a terra estigui conforme amb les normes de 

protecció i de funcionament de la instal·lació, tenint en compte els requisits generals 

indicats en la ITC-BT-24 i els requisits particulars de les Instruccions Tècniques 

aplicables a cada instal·lació.  

- Els corrents de defecte a terra i els corrents de fugida puguin circular sense perill, 

particularment des del punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i 

elèctriques.  

- En tots els casos els conductors de protecció que no formin part de la canalització 

d'alimentació seran de coure amb una secció al menys de: 2,5 mm ² si disposen de 

protecció mecànica i de 4 mm ² si no disposen d'ella.  

- Les seccions dels conductors de protecció, i dels conductors de terra estan definides 

en la Instrucció ITC-BT-18.  



Projecte executiu d’instal·lacions en un edifici destinat a ús escolar  Annex II. Plec de Condicions 

 

175 
 

Estesa dels conductors  

Els conductors de terra enterrats estesos a terra es considera que formen part de l'elèctrode.  

El recorregut dels conductors de la línia principal de terra, les seves derivacions i els conductors de 

protecció, serà el més curt possible i sense canvis bruscos de direcció. No estaran sotmesos a esforços 

mecànics i estaran protegits contra la corrosió i el desgast mecànic.  

Connexions dels conductors dels circuits de terra amb les parts metàl·liques i masses i amb els 

elèctrodes  

Els conductors dels circuits de terra tindran un bon contacte elèctric tant amb les parts metàl·liques i 

masses que es desitja posar a terra com amb l'elèctrode. A aquests efectes, les connexions hauran 

d'efectuar per mitjà de peces d'entroncament adequades, assegurant les superfícies de contacte de 

forma que la connexió sigui efectiva per mitjà de cargols, elements de compressió, reblons o soldadura 

d'alt punt de fusió. Es prohibeix l'ús de soldadures de baix punt de fusió tals com estany, plata, etc  

Els circuits de posada a terra formaran una línia elèctricament contínua en la que no podran incloure en 

sèrie ni masses ni elements metàl·lics qualsevol que siguin aquests. La connexió de les masses i els 

elements metàl·lics al circuit de posada a terra s'efectuarà sempre per mitjà del born de posada a terra. 

Els contactes s'han de disposar nets, sense humitat i en forma tal que no sigui fàcil que l'acció del 

temps destrueixi per efectes electroquímics les connexions efectuades.  

S'ha de preveure la instal·lació d'un born principal de terra, al que aniran units els conductors de terra, 

de protecció, d'unió equipotencial principal i en cas que fossin necessaris, també els de posada a terra 

funcional.  

Prohibició d'interrompre els circuits de terra  

Es prohibeix intercalar en circuits de terra seccionadors, fusibles o interruptors. Només es permet 

disposar un dispositiu de tall en els punts de posada a terra, de manera que permeti mesurar la 

resistència de la presa de terra. 

 

17.2.2.8- Enllumenat 

Enllumenats especials 

Els punts de llum de l'enllumenat especial hauran de repartir entre, almenys, dues línies diferents, amb 

un nombre màxim de 12 punts de llum per línia, estant protegits aquests circuits per interruptors 

automàtics de 10A d'intensitat nominal com a màxim.  

Les canalitzacions que alimentin els enllumenats especials es disposaran a 5 cm com a mínim d'altres 

canalitzacions elèctriques quan s'instal·lin sobre parets o encastades en elles, i quan s'instal·lin en buits 

de la construcció estaran separades d'aquesta per envans incombustibles no metàl·lics.  

Hauran de ser proveïts d'enllumenats especials els següents locals:  

- Amb enllumenat d'emergència: Els locals de reunió que puguin albergar a 100 persones 

o més, els locals d'espectacles i els establiments sanitaris, els establiments tancats i 

coberts per més de 5 vehicles, inclosos els passadissos i escales que condueixin a 

l'exterior o fins les zones generals de l'edifici.  

- Amb enllumenat de senyalització: Els estacionaments subterranis de vehicles, teatres i 

cinemes en sala fosca, grans establiments comercials, casinos, hotels, establiments 

sanitaris i qualsevol altre local on puguin produir-se aglomeracions de públic en hores o 

llocs en què la il·luminació natural de llum solar no sigui suficient per proporcionar a l'eix 

dels passos principals una il·luminació mínima d'1 lux.  

Enllumenat especial 

Les xarxes d'alimentació per a punts de llum amb làmpades o tubs de descàrrega hauran d'estar 

previstes per transportar una càrrega en voltampers almenys igual a 1,8 vegades la potència en watts 

de les làmpades o tubs de descàrrega que alimenta. El conductor neutre tindrà la mateixa secció que 

els de fase.  

Si s'alimenten amb una mateixa instal·lació llums de descàrrega i d'incandescència, la potència a 

considerar en voltamperios serà la de les làmpades d'incandescència més 1,8 vegades la de les 

làmpades de descàrrega.  

Haurà de corregir-se el factor de potència de cada punt de llum fins un valor major o igual a 0,90, i la 

caiguda màxima de tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol altre punt de la instal·lació 

d'enllumenat, serà menor o igual que 3%.  
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Els receptors consistents en làmpades de descàrrega seran accionats per interruptors previstos per a 

càrregues inductives, o si no, tindran una capacitat de tall no inferior al doble de la intensitat del 

receptor. Si l'interruptor acciona alhora llums d'incandescència, la seva capacitat de tall serà, com a 

mínim, la corresponent a la intensitat d'aquestes més el doble de la intensitat de les làmpades de 

descàrrega.  

En instal·lacions per a enllumenat de locals on es reuneixi públic, el nombre de línies ha de ser tal que 

el tall de corrent en una qualsevol d'elles no afecti a més de la tercera part del total de làmpades 

instal·lades en aquest local. 

 

17.2.3.- PROVES REGLAMENTÀRIES 

17.2.3.1.- Comprovació de la posta a terra 

La instal·lació de posta a terra serà comprovada pels serveis oficials en el moment de donar d'alta la 

instal·lació. Es disposarà d'almenys un punt de posta a terra accessible per a poder realitzar el 

mesurament de la posada a terra. 

 

17.2.3.2.- Resistència de l’aïllament 

Les instal·lacions elèctriques hauran de presentar una resistència d'aïllament, expressada en ohms, 

almenys igual a 1000xU, sent U la tensió màxima de servei expressada en volts, amb un mínim de 

250.000 ohms.  

L'aïllament de la instal·lació elèctrica es mesurarà amb relació a terra i entre conductors, mitjançant 

l'aplicació d'una tensió contínua subministrada per un generador que proporcioni en buit una tensió 

compresa entre 500 i 1000 V i, com a mínim, 250 V amb una càrrega externa de 100.000 ohms. 

 

17.2.4.- CONDICIONS D’ÚS, MANTENIMENT I SEGURETAT 

La propietat rebrà a l'entrega de la instal·lació, plànols definitius del muntatge de la instal·lació, valors 

de la resistència a terra obtinguts en els mesuraments, i referència del domicili social de l'empresa 

instal·ladora.  

No es podrà modificar la instal·lació sense la intervenció d'un Instal·lador Autoritzat o Tècnic 

Competent, segons correspongui.  

Cada cinc anys es comprovaran els dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes directes i 

indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que 

protegeixen.  

Les instal·lacions del garatge seran revisades anualment per instal·ladors autoritzats lliurement elegits 

pels propietaris o usuaris de la instal·lació. L’instal·lador estendrà un butlletí de reconeixement de la 

indicada revisió, que serà entregat al propietari de la instal·lació, així com a la delegació corresponent 

del Ministeri d'Indústria i Energia.  

Personal tècnicament competent comprovarà la instal·lació de presa de terra en l'època en que el 

terreny estigui més sec, reparant immediatament els defectes que poguessin trobar. 

 

17.2.5.- CERTIFICATS I DOCUMENTACIÓ 

En finalitzar l'execució, s'entregarà en la Delegació del Ministeri d'Indústria corresponent el Certificat de 

Fi d'Obra firmat per un tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent, acompanyat del 

butlletí o butlletins d'instal·lació signats per un Instal·lador Autoritzat. 

17.3.- INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

17.3.1.- INTRODUCCIÓ 

El Plec de condicions Tècniques formulat, estableix les condicions sota les quals es realitzaran les 

instal·lacions de protecció contra incendis descrites.  

Les condicions tècniques a complementar en aquest document, s'assentin la base sobre normativa, 

especificacions de materials, execució, proves, posada en marxa i control de qualitat. 

 

17.3.2.- REGLAMENTS 

Totes les unitats d'instal·lació que s'executin, es realitzaran observant i complint les normes següents:  

- C.T.E. Codi Tècnic d'Edificació, DB-SI. 

- Normes UNE.  

- Ordenances municipals. 
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17.3.3.- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE REFERÈNCIA 

La documentació tècnica de referència seran les Recomanacions de fabricants d’equips i materials. 

 

17.3.4.- PLÀNOLS 

17.3.4.1.- Plànols de muntatge 

Abans d'iniciar qualsevol treball, l'instal·lador haurà de presentar a la Direcció Facultativa per a la seva 

comprovació i aprovació, els plànols de muntatge, amb els detalls necessaris i esquemes, per a la 

correcta interpretació i muntatge. Qualsevol treball executat, sense l'aprovació, anirà a càrrec de 

l'instal·lador.  

Els plànols de muntatge es realitzaran en base a la documentació del Projecte i considerant les 

modificacions que es presentin durant la realització, aprovades per la Direcció Facultativa. 

 

17.3.5.- EQUIPS I MATERIALS 

17.3.5.1.- Generalitats 

Tots els equips i materials tindran les capacitats i característiques fonamentals exigides en les 

especificacions del material.  

Compliran en tot els referent a les seves característiques, les normes estàndard de fabricació 

normalitzada vigent. 

 

17.3.5.2.- Qualitat 

Tots els equips i materials utilitzats en aquesta instal·lació hauran de ser de la millor qualitat, havent de 

presentar els certificats corresponents i les mostres dels materials que així es requereixi, abans de 

l'adquisició dels mateixos, per la seva deguda comprovació i acceptació, per la DF , de ser necessari.  

Es podran exigir els certificats d'origen i les proves necessàries a càrrec dels instal·ladors per 

complementar els requisits de la Reglamentació espanyola. 

 

 

 

17.3.6.- EXECUCIÓ DEL TREBALL 

17.3.6.1.- Generalitats 

Tots els tipus de treballs d'aquesta instal·lació, es faran aplicant les tècniques adequades i d'acord amb 

la documentació tècnica a què es farà referència i, particularment, amb les normes, i la dels fabricants 

dels equips i materials en qüestió. 

 

17.3.6.2.- Requisits previs 

Quan sigui necessari o es demani, l'instal·lador haurà de presentar per a la seva comprovació i 

aprovació de la DF els següents documents:  

- Plànols constructius i de muntatge, amb els detalls necessaris, com a complement als d'aquest 

projecte.  

- Documentació tècnica completa dels equips i materials a instal·lar.  

- Mostres dels materials que es necessitin, amb temps suficient per ser revisats i aprovats abans 

de la seva provisió.  

- Aquests documents, i les seves justificacions, es presentaran per triplicat a la Direcció 

Facultativa, per ser sotmesos a la seva aprovació en el moment que sigui necessari, amb 15 

dies d'antelació a la data prevista d'iniciar l'execució de treballs que figuren en els documents 

comentats. 

 

17.3.6.3.- Protecció dels equips i materials 

Durant l'execució, l'instal·lador s'ha d'ocupar dels equips i materials, els ha de protegir contra la pols i 

els cops, segons el tipus de material.  

Tots els extrems de les canonades i conductes que estiguin oberts s'han de protegir amb taps el temps 

que calgui.  

L'instal·lador ha de comprovar rigorosament, abans de tancar els diferents trams d'aquestes 

conduccions, que no quedi a l'interior cap objecte o restes de materials que puguin interferir 

posteriorment en el seu funcionament. Si això passés, l'instal·lador es faria càrrec de les despeses i 

danys que s'hagin pogut produir. 
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17.3.6.4.- Necessitats d’espai 

Tots els components d'aquesta instal·lació es situaran en els espais assignats i es deixarà l'espai 

raonable d'accés per reparació. L'instal·lador haurà de verificar els espais assignats per a tots els 

equips. 

 

17.3.7.- CRITERIS DE MEDICIÓ 

Els mesuraments dels treballs parcials i totals executats, amb finalitat de certificació, es realitzaran 

sobre la unitat completa de material instal·lat.  

En general cap preu ha de dependre de variacions de l'euro respecte a altres monedes. 

 

17.3.8.- CONTROL DE QUALITAT 

17.3.8.1.- Abast 

Durant el desenvolupament de l'execució i proves d'aquesta instal·lació, la Direcció Facultativa 

realitzarà el Control de Qualitat següent:  

- De tots els equips i materials a utilitzar en la instal·lació.  

- Dels mètodes d'execució.  

- De les proves parcials i totals. 

 

17.3.8.2.- Nivell de control 

El nivell de control ve establert a les especificacions dels equips i materials i a les normes i reglaments 

utilitzats. 

 

17.3.8.3.- Control dels equips i materials 

Tots els equips i materials d'aquesta instal·lació hauran d'anar acompanyats pels certificats de 

fabricació amb indicació de les normes.  

Abans de l'adquisició dels equips i materials, es disposarà de Certificats corresponents i de les mostres 

de materials que es requereixin.  

Quan un equip o material no vagi acompanya del seu certificat de qualitat, a criteri de la Direcció 

Facultativa, l'instal·lador, i pel seu compte, haurà d'aconseguir el certificat de l'assaig.  

El certificat serà obligatori en el cas d'equips d'importació que no tinguin homologació espanyola. 

 

17.3.8.4.- Control d’execució 

L'instal·lador haurà de presentar, amb la deguda antelació, els mètodes i normes que regiran la 

realització dels treballs. Aquests no podran començar sense haver estat aprovats per la Direcció 

Facultativa.  

Durant el temps d'execució, la Direcció Facultativa realitzarà les corresponents inspeccions, 

comprovant que, tant els materials com la qualitat de l'execució, compleixen les condicions. 

 

17.3.8.5.- Control de les proves 

L'instal·lador disposarà de l'equip, material i tècnic, per a realitzar les proves parcials i definitives 

necessàries.  

Les proves seran presentades per escrit i per triplicat.  

La Direcció Facultativa controlarà les proves, per comprovar si la prestació realitzada satisfactòria o no.  

En el cas de no ser-ho, l'instal·lador haurà d'assumir tots els canvis i reparacions necessaris per obtenir 

unes proves satisfactòries.  

Les proves es faran d'acord amb les normes vigents. 

 

17.4.- PROVES I RECEPCIÓ DE LES OBRES 

17.4.1.- INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 

17.4.1.1.- Generalitats 

La recepció de la instal·lació tindrà com a objecte comprovar que la mateixa compleix les prescripcions 

de la reglamentació vigent i les especificacions de les instruccions tècniques, així com realitzar una 

posada en funcionament correcta i comprovar, mitjançant assajos que siguin requerits, les prestacions 

de seguretat i qualitat que són exigides.  
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Totes i cadascuna de les proves, es realitzaran en presència de la Direcció Facultativa de la 

instal·lació, la qual donarà fe dels resultats per escrit.  

L'instal·lador haurà de tenir tots els equips i materials necessaris per a efectuar les proves.  

Si el resultat no fos correcte, s'hauran de realitzar totes les modificacions i reposicions fins que les 

mateixes siguin satisfactòries, d'acord amb l'especificat i a judici de la Direcció Facultativa. 

 

17.4.1.2.- Condicions que han de complir els materials 

17.4.1.2.1.- Canonades i accessoris de coure 

Descripció 

- Tub de Coure estirat en fred sense soldadura, per instal·lacions de fontaneria i calefacció 

segons especificació UNE 37.137; gruixos 0,71, 1, 1,2, 1,5, 2 i 2,5 per pressió màximes de 

treball de 15 bar i diàmetres exteriors de 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 64, 76, 89 i 108 

mm. per al seu ús amb maneguets soldats per capil·laritat.  

- Accessoris d'unió de Coure fabricats per deformació en fred a partir del tub, segons UNE 

37.141, i de Llautó segons UNE 37.107, estampats i mecanitzats segons figures normalitzades 

pel fabricant:  

- Sèrie per a soldar per capil·laritat fabricada a partir de tub.  

- Sèrie roscada de diàmetres 6-54 mm. ambdós inclosos.  

- Sèrie per a soldar per capil·laritat estampada i mecanitzada, de diàmetres 6-108, ambdós 

inclosos. 

Normativa 

- PPTG per a canonades d'abastament d'aigua. Ordre del MOPU del 20/7/74; BOE 2 i 3/10/74.  

- Normes Bàsiques per a instal·lacions interiors de subministrament d'aigua. Ordre del Ministeri 

d'Indústria del 9/12/85; BOE 13/1/76. Correcció d'errors BOE 12/2/76. Complement a apt. 1.5 

del títol I de les Normes Bàsiques per a instal·lacions interiors de subministrament d'aigua, en 

relació amb el dimensionament de les instal·lacions interiors de tubs de Coure. Resolució de la 

Direcció general de l'Energia del 7/3/80.  

- Normes UNE: 37.116, 37141: Mesures, toleràncies i característiques mecàniques del tub de 

Coure. 

Control 

– Subministrament en rotlles fins diàmetre exterior de 22 mm. i longitud 45 m recuit, o tires de 

longitud 4 a 6 m sense recoure, sense defectes superficials de fabricació o de transport.  

– Recull de còpia de sol · licitud i acceptació del subministrament del material pel Contractista i el 

Proveïdor, respectivament, amb albarà de recepció. Certificat de Fabricació i Proves dels lots 

subministrats.  

- Certificat de Qualitat AENOR.  

– Identificació dels tubs amb gravat longitudinal de la designació comercial, material, diàmetre, 

gruix, estat, norma i any de fabricació.  

– Examen visual de l'aspecte general, sense que s'apreciïn defectes de fabricació o de transport.  

– Assaigs de proves segons les normes UNE citades anteriorment; assaig per cada lot 

subministrat o lots majors de 1000 m. realitzant les proves anteriors sobre mostres d'1 m per lot, 

augmentant la grandària en una unitat per cada 1000 m. i no realitzant presa de mostra per a 

comandes inferiors a 1000 m.  

– El cost d'aquests assaigs i proves de recepció serà per compte del fabricant. 

Medició 

El mesurament es realitzarà per longitud de canonada d'igual diàmetre sense descomptar els elements 

intermedis, incloent la part proporcional d'accessoris. 

Vàlvules 

Es defineixen com vàlvules, aquells elements que s'utilitzaran per al tall, retenció, regulació i equilibrat 

dels fluids en les xarxes hidràuliques.  

És competència del instal·lador el subministrament, muntatge i posada en servei de totes les vàlvules i 

accessoris complementaris, d'acord amb les característiques tècniques, implantació i qualitats previstes 

en els documents de projecte. També queden incloses totes les vàlvules i accessoris complementaris 

que, no estant específicament reflectits en els documents de projecte, siguin necessaris per 
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conveniència d'equilibrat, manteniment, regulació o seguretat dels circuits hidràulics, a criteri de la 

Direcció d'obra.  

Les vàlvules es definiran a partir del seu diàmetre nominal, havent de coincidir el mateix amb els 

diferents diàmetres de les canonades a què estan connectades, llevat que s'indiqués expressament el 

contrari. Cada vàlvula haurà de portar marcada, d'una manera indeleble, la marca o identificació del 

fabricant, el diàmetre nominal i la pressió nominal.  

L’apilament de les vàlvules en obra serà realitzat amb especial cura, evitant apilaments desordenats 

que puguin afectar les parts febles de les vàlvules (plançons, volants, palanques, premses, etc). Fins al 

moment del muntatge, les vàlvules hauran de tenir proteccions en les seves obertures. Queda prohibit 

l’apilament de vàlvules en exteriors. Serà rebutjat qualsevol element que presenti cops, raspadures o, 

en general, qualsevol defecte que obstaculitzi seu bon funcionament segons el parer de la Direcció 

d'obra, havent de ser expressament aprovada per aquesta, fabricant de vàlvules escollit, abans 

d'efectuar la comanda corresponent.  

En l'elecció de les vàlvules es tindran en compte les pressions, tant estàtiques, com dinàmiques, sent 

rebutjat qualsevol element que perdi aigua durant la realització de les proves i, en general, dins de l'any 

de garantia.  

Vàlvules de retenció: És competència de l’instal·lador el subministrament, muntatge i posada en servei 

de les vàlvules de globus, d'acord amb les característiques tècniques, implantació i qualitats previstes 

en els documents de projecte o que fossin necessaris segons el parer de la Direcció d'obra. L'objectiu 

fonamental d'aquestes vàlvules és permetre un flux unidireccional, impedint el flux invers.  

Constructivament, aquestes vàlvules tindran el cos de fosa rilsanitzat, interior i exteriorment, obturador 

de neoprè amb lames d'acer laminat, sent d'acer inoxidable, tant l'eix, com les tapes, cargols i ressort. 

Estaran capacitades per treballar en òptimes condicions a una temperatura de treball de 110ºC i una 

pressió, com a mínim, igual al doble de la nominal de treball de la instal·lació.  

Aquestes unitats seran del tipus "ressort" d'accionament ràpid i aptes per a un bon funcionament,  

Independentment de la posició de muntatge. El seu muntatge entre les brides de les canonades es farà 

a través de cargols passants i de manera que quedin perfectament registrables.  

Compliran les característiques de les normes DIN-2501/3202 i UNE, per a temperatures de treball de -

15º a 200ºC i PN ≤ 40, del tipus obert, permetent la reposició dels seus components interiors, els 

materials fonamentals, utilitzats correspondran: 

 

Aïllament a la xarxa d’aigua 

És competència del instal·lador el subministrament, muntatge i posada en servei dels aïllament 

conformats flexibles, d'acord amb les característiques tècniques, implantació i qualitats previstes en els 

documents de projecte i, en general, sempre que per la canalització pugui discórrer un fluid, amb 

temperatura inferior a la determinada com a interior d'ambient en les hipòtesis de càlcul o superior a 

40ºC i no s'hagi definit un altre tipus d'aïllament.  

El material serà escuma sintètica flexible, especial per a aïllament, conformat en conquilles cilíndriques 

de diàmetres interiors iguals o lleugerament superiors al diàmetre exterior de la canonada a aïllar. La 

seva composició serà tal que li confereixi propietats de autoextingible, imputrescible i químicament 

neutre. La seva conductibilitat tèrmica serà inferior a 35 W/m.ºC a 20ºC i formarà barrera de vapor.  

Sempre que sigui possible, el seu muntatge serà per embotició en el tub corresponent. On això no sigui 

possible i prèvia autorització de la Direcció d'Obra es permetrà el muntatge per obertura longitudinal, 

Els colzes, vàlvules i accessoris es realitzarà a part, utilitzant les plantilles i mitjans de tall i muntatge 

indicats pel fabricant. Enganxar les costures longitudinals, conformació d'accessoris i unió de peces 

conformades es realitzarà, exclusivament, amb l'adhesiu indicat pel fabricant, havent de quedar sempre 

la costura enganxada, a la vista per inspecció. La cinta adhesiva emprada serà, així mateix, la que 

indiqui el fabricant. L'aplicació només es farà amb temperatures superficials del tub, compreses entre 

els 15ºC i 30ºC, amb un temps d'assecat mínim de 24 hores, abans de discórrer fluid per la 

canalització. En cap cas es muntaran amb estiraments, aixafaments, ni compressió. Es prestarà 

especial atenció al seu apilament, de manera que les capes inferiors no quedin excessivament 

pressionades.  

Els gruixos de l'aïllament seran, com a mínim, els indicats per la normativa IT.IC.19. Si la canonada 

discorre per exteriors, es muntarà una segona capa d'aïllament, amb costures contraposades a la 
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primera i amb recobriment d'intempèrie, a base de dues capes de solució de polietilè o un altre 

material, garantit pel fabricant al respecte. 

 

17.4.1.3.- Proves reglamentàries 

Inspeccions 

Abans d'iniciar-se el funcionament de les instal·lacions, les empreses o persones instal·ladores estaran 

obligades a realitzar les proves de resistència mecànica i estanquitat, per a la qual hauran de donar 

compte a la Delegació Provincial del Ministeri d'Indústria.  

Si la Delegació no considera necessària la seva presència, facultarà a l'instal·lador perquè, amb l'usuari 

o propietari, realitzi les proves. Efectuades les proves previstes en aquestes normes bàsiques, amb o 

sense la presència de representants de la Delegació Provincial del Ministeri d'Indústria, es procedirà a 

aixecar certificat del resultat, que haurà de ser subscrit, almenys, per l'usuari o propietari i l'empresa 

instal·ladora . La còpia d'aquest certificat s'ha d'enviar a la Delegació Provincial de Ministeri d'Indústria.  

S'entendrà que les instal·lacions tindran l'aprovació de funcionament per la Delegació Provincial del 

Ministeri d'Indústria si, transcorreguts trenta dies des de l'enviament de la còpia del certificat, la 

Delegació Provincial del Ministeri d'Indústria no manifesta cap objecció al respecte.  

Els Serveis Tècnics de la Delegació Provincial del Ministeri d'Indústria podran realitzar en les 

instal·lacions les proves reglamentàries i efectuar les inspeccions, supervisions i comprovacions que 

considerin necessàries per assegurar el bon funcionament de les instal·lacions objecte del present 

projecte. 

Proves de les instal·lacions 

Tots els elements i accessoris que integren les instal·lacions seran objecte de les proves 

reglamentàries.  

Abans de procedir l’encastament de les canonades les Empreses instal·ladores estan obligades a 

efectuar la següent prova:  

- Prova de resistència mecànica i estanquitat. Aquesta prova s'efectuarà amb pressió hidràulica.  

A. Seran objecte d'aquesta prova totes les canonades, elements i accessoris que integren la 

instal·lació.  

B. La prova s'efectuarà a 20 kg/cm3. Per iniciar la prova s'omplirà d'aigua tota la instal·lació 

mantenint oberts les aixetes terminals: fins que es tingui la seguretat que la purga ha estat 

completa i no queda res d'aire. Llavors es tancaran les aixetes que ens han servit de purga i el 

de la font d'alimentació.  

C. A continuació es disminuirà la pressió fins arribar a la de servei, amb un mínim de 6 kg/cm2 i es 

mantindrà aquesta pressió durant quinze minuts. Es donarà per bona la instal·lació si durant 

aquest temps la lectura del manòmetre ha estat constant. El manòmetre a emprar en aquesta 

prova ha d'apreciar, amb claredat, dècimes de Kg/cm2.  

D. Les pressions esmentades anteriorment es refereixen a nivell de la calçada. 

Homologació 

Tots els materials, accessoris i elements de les instal·lacions hauran d'estar homologats oficialment. Els 

dubtes i discrepàncies que puguin sorgir seran resoltes per les Delegacions Provincials del Ministeri 

d'Indústria. 

17.4.1.4.- Control i inspecció 

Durant les inspeccions es procedirà a la comprovació per mostreig dels següents punts, d'acord amb el 

projecte (plànols, memòria, pressupost, plec de condicions) i d'acord amb la normativa d'aplicació: (els 

percentatges de mostreig es poden trobar en el plec de condicions de la instal·lació receptora d'aigua). 

Escomesa 

RECEPCIÓ 

– Tipus, pressió nominal i diàmetre de la canonada.  

– Verificació del compliment de normes mitjançant certificats aportats pel fabricant. 

EXECUCIÓ 

– Verificació de la connexió a la xarxa existent d'aigua potable.  

– Traçat.  

– Material i Accessoris.  

– Verificació del embridat dels diferents elements constitutius. 

Xarxa de canonades 

RECEPCIÓ 
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– Tipus, marca i model de la canonada emprada.  

– Tipus, marca de l'aïllament.  

– Verificació del compliment de normes mitjançant certificats aportats pel fabricant. 

EXECUCIÓ 

– Tipus, pressió nominal i diàmetre dels diferents trams de la xarxa interior de fontaneria.  

– Adequació al circuit hidràulic projectat.  

– Sistema de subjecció al forjat.  

– Verificació d'accessoris i unió entre elements.  

– Recobriment de PVC en trams encastats per canonada d'acer galvanitzat. 

Vàlvules 

RECEPCIÓ 

– Tipus, marca i claus de pas, vàlvules i aixetes  

– Verificació del compliment de normes mitjançant certificadors aportats pel fabricant. 

EXECUCIÓ 

– Tipus, pressió nominal i diàmetre dels diferents tipus de vàlvules (retenció, bola, esfera, escaire) 

de la xarxa interior de fontaneria.  

– Verificació d'accessoris i unió a les canonades. 

Dipòsits de regulació 

RECEPCIÓ 

– Tipus, marca, model.  

– Material i Capacitat.  

– Verificació del compliment de normes mitjançant certificats aportats pel fabricant. 

EXECUCIÓ 

– Instal·lació del dipòsit.  

– Muntatge de vàlvula de buidatge.  

– Connexió a canonades d'aigua.  

– Sistema d'ompliment automàtic comprovant la instal·lació de tots els elements especificats en 

projecte. 

 

17.4.1.5.- Proves parcials 

Al llarg de l'execució, s'hauran de fer proves parcials, controls de recepció, etc de tots els elements que 

hagi indicat la D.F. Particularment totes les unions o trams de les canonades, que per necessitats de 

l'obra quedin ocults, hauran de ser exposades per a la seva inspecció o expressament aprovats abans 

de cobrir-los o col·locar les proteccions. 

 

17.4.1.6.-  Proves finals 

Acabada la instal·lació, serà sotmesa per parts, o en el seu conjunt, a les proves que s'indiquen, sense 

perjudici d'aquelles altres que sol·liciti la Direcció Facultativa de la instal·lació. 

 

17.4.1.7.- Proves hidràuliques 

Acabada la instal·lació, o part d'ella, serà sotmesa a totes les proves indicades, havent de realitzar 

totes les modificacions necessàries fins que les mateixes siguin satisfactòries. S'ajustaran al que indica 

la UNE 100-151-88. 

 

17.4.1.8.- Presa de dades i amidaments 

Per a la presa de dades i l'anotació dels resultats dels mesuraments es d’utilització les fitxes que aprovi 

la Direcció Facultativa.  

Les mesures de pressions, velocitats, cabals, temperatures, etc s'ajustaran al que s'indica UNE 100-

010-89972. 

 

17.4.1.9.- Recepció provisional 

Una vegada realitzades les proves finals, amb resultats satisfactoris, es procedirà a l'acta de recepció 

provisional de la instal·lació.  

Amb aquesta acta es dóna per finalitzat el muntatge de la instal·lació. 
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17.4.1.10.- Recepció definitiva 

Transcorregut el termini contractual de garantia, en absència d'avaries o defectes de funcionament 

durant el mateix, o havent estat aquests inconvenients solucionats, la recepció provisional adquirirà 

caràcter de recepció definitiva, sense realització de proves noves, llevat que per part de la propietat o 

direcció facultativa s'hagi donat un avís en contra abans de finalitzar el període de garantia establert. 

 

17.4.1.11.- Documentació de la recepció 

Un cop complerts els requisits marcats, es realitzarà l'acta de recepció provisional, en la que la Direcció 

Facultativa, en presència de la firma instal·ladora, lliurarà al titular de la mateixa, si no ho hagués fet 

abans, els documents següents:  

– Acta de recepció.  

– Resultat de les proves.  

– Instruccions d'ús.  

– Llibre de manteniment.  

– Projecte d'execució, en què juntament a una descripció de la instal·lació, es relacionaran totes 

les unitats, indicant marca, model, característiques i fabricant, així com plànols definitius del que 

executa, esquema de principi, esquema de control i seguretat i esquemes elèctrics.  

– Finalment, un exemplar de:  

– Esquemes de principi de control i seguretat degudament emmarcat en impressió 

indeleble per a la seva col · locació a la sala de màquines.  

– Còpia del certificat de la instal·lació present davant de la Delegació Provincial del 

Ministeri d'Indústria i Energia. 

 

17.4.2.- INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 

17.4.2.1.- Canonades de PVC 

Les canonades a emprar en els desguassos seran de PVC, sèrie C UNE 53114, rígid i exempt de 

plastificants.  

Les destinades a conduccions de desguassos, baixants fecals, pluvials i mixtes seran llises per ambdós 

extrems i hauran de reunir tots els condicionants exigits en la normativa vigent (UNE-53.114 parts I i II) 

així com la documentació acreditativa d'haver superat, satisfactòriament tots els assajos sol·licitats en 

aquesta normativa, i de forma especial els funcionals, assaig de xoc tèrmic i assajos d'estanquitat a 

l'aire ja l'aigua de les unions amb junta elàstica. Aquesta documentació haurà de ser lliurada a la 

direcció facultativa per al seu examen, i només després de l'aprovació del material es podrà realitzar la 

seva instal·lació.  

Les canonades que s'utilitzin en canalitzacions subterrànies, enterrades o no, (col·lectors i xarxes de 

sanejament) han de complir tots els condicionants exigits en la normativa vigent per a aquest tipus 

d'instal·lacions (UNE-53.332-81) així com la documentació acreditativa d'haver superat, 

satisfactòriament, tots els assajos sol·licitats en aquesta norma i de forma especial els funcionals.  

Per a conduccions de desguàs i baixants, tant fecals com mixtes, s'empraran únicament canonades 

amb un gruix mínim de paret de 3,2 mm. qualsevol que sigui el seu diàmetre nominal.  

La subjecció de les canonades, es realitzarà mitjançant abraçadores de ferro galvanitzat o PVC, 

segons els casos, que actuaran únicament i exclusivament com a suports i guia (punts lliscants). En 

cap cas aquestes abraçadores seran de tipus d'estrènyer.  

S'evitarà que els tubs quedin fixos en els passos de forjats, murs o soleres, per a això, es dotarà de 

passa tubs a tots els passos deixant un espai com a mínim de 5 mm.  

Les canonades es tallaran emprant únicament eines adequades (tallatubs o serra per a metalls), 

després de cada tall, s'hauran d'eliminar amb cura, mitjançant escatat, les rebaves que hagin pogut 

quedar, tant interior com exteriorment. Tots els talls s'han de fer perpendiculars a l'eix de la canonada.  

En cap cas es podran muntar canonades amb contrapendent o horitzontals (pendent zero).  

Sota cap concepte es manipularà ni corbarà el tub. Tots els desviaments o canvis direccionals es 

realitzaran utilitzant accessoris estàndard injectats. 
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17.4.2.2.- Accessoris 

Seran de P.V.C. rígids i exempts de plastificants.  

Els destinats a xarxes de desguàs, baixants fecals, pluvials i mixtes, així com col·lectors, seran 

fabricats per injecció i hauran de reunir tots els condicionants exigits en la normativa vigent (UNE-

53.114 part I i II) així com la documentació acreditativa d'haver superat satisfactòriament tots els 

assajos sol·licitats en aquesta normativa i de forma especial els funcionals, assaig de xoc tèrmic i 

assajos d'estanquitat a l'aire i a l'aigua de les unions amb junta elàstica.  

Els accessoris que s'utilitzin en canalitzacions subterrànies, enterrades o no (col·lectors i xarxes de 

sanejament) han de complir tots els condicionants exigits en la normativa vigent per a aquest tipus 

d'instal·lacions (UNE-53.332-81) així com la documentació acreditativa d'haver superat 

satisfactòriament , tots els assajos sol·licitats en aquesta norma i de forma especial els funcionals.  

Quan s'utilitzin accessoris manipulats estàndard, aquests hauran al seu torn, respondre als requisits 

exigits en la norma (UNE 53.332-81).  

Tots els accessoris i elaborats, aniran proveïts exteriorment, de cartel·les soldades que reforcin la seva 

conformació.  

Tots els accessoris injectats, hauran de ser de boques femelles, disposant, externament, d'una gola 

que permeti l'allotjament d'una abraçadora que, sense prémer l'accessori, pugui determinar els punts 

fixos, la configuració de les seves boques permetrà el muntatge, en qualsevol de elles i on fos 

necessari, l'accessori encarregat d'absorbir les dilatacions.  

Serà imprescindible que tots els accessoris, de canvi direccional, injectats (colzes i tes), disposin d'un 

radi de curvatura no inferior a 1,5 vegades el seu diàmetre.  

La unió, entre accessori i canonada, es podrà realitzar, bé per junta lliscant (anell adaptador) o bé per 

soldadura en fred. Aquestes es realitzaran desgreixant i netejant prèviament les superfícies a soldar, 

mitjançant líquid netejador, aplicant-se a continuació el corresponent líquid soldador en tub i peça. En 

les juntes lliscants s'ha d'utilitzar el lubrificant específic que permet el muntatge i garanteix la 

autolubricació.  

En cap cas es manipularan els accessoris estàndard. 

Tots els elements metàl·lics, excepte abraçadores, seran d'acer inoxidable, (tapa de caixa sifònica, 

embornals, cargols, etc) i aniran protegits, amb una filmació plàstica, fins a la seva posada en servei. 

 

17.4.2.3.- Desguassos interiors 

S'utilitzarà únicament i exclusivament canonada de 3,2 mm. de gruix mínim de paret, excepte per a 

ventilació d'aparells sanitaris.  

No s'emprarà, en cap cas, conduccions de diàmetre inferior a 32 mm.  

La canonada, d'anar penjada la instal·lació, es suportarà mitjançant abraçadores de PVC amb varetes 

rebudes al forjat immediat superior. En tots els casos, tant instal·lacions penjades com no, es 

col·locaran els absorbidors de dilatació necessaris (anells adaptadors), proveint els punts fixos 

necessaris per poder contrarestar aquestes dilatacions.  

Cada bany, o de neteja, anirà dotat del seu corresponent tancament hidràulic, bé, centralitzat per 

dependència (caixa sifònica), o bé, individual per aparell (sifons independents).  

En cap cas, es podrà utilitzar un pot sifònic, com a tancament hidràulic de més d'una cambra de bany o 

lavabo.  

Als caixes sifòniques que recullin desguassos d'urinaris, no podran, sota cap concepte, connectar 

desguassos procedents de cap altre tipus d'aparell sanitari.  

L'altura de tancament hidràulic, en tots els sifons o caixes sifòniques, no serà en cap cas inferior a 50 

mm. i es procurarà que no sigui superior a 70 mm.  

Tots els tancaments hidràulics han de ser registrables i el seu accés i inspecció es realitzarà des del 

propi bany o lavabo. En cap cas, aquests tancaments hidràulics, quedaran tapats o ocults per envans, 

forjats, etc que dificultin o impossibilitin l'accés i manteniment.  

En cap cas, es permetrà la instal·lació de caixes sifòniques, el disseny pugui permetre, per sifonament, 

el buidatge del mateix.  

En cap cas, es permetrà el muntatge de dues o més tancaments hidràulics en sèrie.  

Les tapes de totes les caixes sifòniques, disposaran d'un tancament hermètic; sent aquest, estanc a 

l'aire i a l'aigua.  
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Per a la interconnexió entre aparells sanitaris i la instal·lació de desguassos, s'utilitzaran, únicament i 

exclusivament, accessoris i canonada de color blanc o cromats; rematant el trepant de la paret, 

mitjançant el corresponent floró. 

 

17.4.2.4.- Xarxa de sanejament 

La unió de cada baixant al col·lector o xarxa de sanejament, es realitzarà mitjançant el corresponent 

accessori proveït d'anell adaptador, per tal que la unió sigui lliscant, per, en cas necessari, poder 

desmuntar sense necessitat de tallar la conducció. 

 

17.4.2.4.1.- Xarxa de sanejament no enterrada 

La sustentació de la xarxa es realitzarà mitjançant abraçadores de ferro galvanitzat, rebudes en el forjat 

immediatament superior i encastades, sense premi, en les goles de cada accessori, establint d'aquesta 

forma els punts fixos. La resta suports seran lliscants i suportaran únicament la xarxa.  

Quan la generatriu superior del tub, quedi a més de 25 cm. del forjat que la sustenta, tots els punts 

fixos d'ancoratge de la instal·lació es realitzaran mitjançant cadiretes o trapezis de fixació, per mitjà de 

tirants ancorats al forjat en els dos sentits (aigües amunt i aigües avall) de l'eix de la conducció, a fi de 

evitar el desplaçament d'aquests punts de vinclament del suport. 

En tots els casos s'instal·laran els absorbidors de dilatació necessaris.  

En tots els canvis de sentit, així com en la seva arrencada inicial, la xarxa de sanejament anirà dotada 

en el cap del col·lector, i aigües amunt, amb un registre roscat per permetre la seva inspecció i 

manteniment.  

En els trams rectes, s'instal·laran boques o tapes de registre cada 15 m. com a màxim. Aquests 

registres s'instal·laran sempre en la meitat superior de la canonada. 

 

17.4.2.4.2.- Xarxa de sanejament enterrada 

En les xarxes de sanejament enterrades i amb interconnexió per arquetes de fàbrica, la unió de la 

canonada de P.V.C. al pericó, es realitzarà mitjançant un maneguet lliscant sorrejat prèviament i rebut 

al pericó.  

Aquest sorrejat permet ser rebut amb morter de ciment a l'arqueta, garantint d'aquesta forma una unió 

estanca.  

En les xarxes de sanejament enterrades sense arquetes, en què aquestes són substituïdes per 

interconnexió mitjançant accessoris estàndard, es muntaran els registres a cota de sòl acabat i amb 

tapa estanca d'acer inoxidable. Es preveuran registres en tots els arrencades de xarxa, així com en tots 

els canvis direccionals.  

En els trams rectes s'instal·laran registres cada 15 m. com a màxim.  

En tots els casos, les xarxes de sanejament enterrades, es muntaran sobre un llit de sorra de riu 

rentada, de 15 cm. d'alçada com a mínim. Si és necessari les abraçadores s'emplaçaran exactament 

igual que si la xarxa fos aèria, deixant aquestes per ser rebudes a la llosa de formigó que conforma la 

solera. 

 

17.4.2.5.- Vàlvules i sifons 

Seran de polipropilè blanc o cromat. El seu acoblament i interconnexió s'efectuarà mitjançant juntes 

mecàniques (rosca i junta tòrica).  

Totes aniran dotades del seu corresponent tap, cadeneta i juntes d'estanqueïtat per al seu acoblament 

a l'aparell sanitari.  

Les reixetes de totes les vàlvules seran de llautó cromat en aparells sanitaris i d'acer inoxidable per a 

aigüeres. La unió entre reixeta i vàlvula es realitzarà mitjançant cargol d'acer inoxidable roscat sobre 

rosca de llautó inserida en el cos de la vàlvula.  

En cap cas es permetrà la connexió del desguàs d'electrodomèstics al sifó d'un altre aparell.  

En el muntatge de vàlvules i sifons no es permetrà la manipulació de les mateixes, quedant 

expressament prohibides les unions mitjançant massillat. El líquid soldador no s'ha d'utilitzar amb 

material de polipropilè. 
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17.4.2.6.- Proves i reglaments 

Assajos parcials a obres 

Totes les instal·lacions hauran de ser provades davant la Direcció Tècnica de l'obra, amb anterioritat a 

ser cobertes per paraments, falsos sostres, etc. Aquestes proves es realitzaran per zones, sectors, 

circuits, etc, sense haver connectat l'equip principal. 

Assajos i materials 

L'instal·lador garantirà que tots els materials equips han estat provats abans de la seva instal·lació final.  

Qualsevol material que presenti deficiències de construcció o muntatge, serà reemplaçat a costa del 

instal·lador.  

Els assajos es duran a terme, en cas necessari, a l'Institut Eduardo Torroja, laboratori INTA, laboratori 

d'Anàlisi i Assajos de l'ETSII, o laboratori degudament homologat i acreditat proposat per l’instal·lador 

prèvia aprovació per la Direcció Tècnica de l'Obra. 

Proves d’instal·lacions i equips 

Els materials i equips d'origen industrial hauran de complir les següents condicions fonamentals i de 

qualitat:  

A. Les determinades en el Plec d'Especificacions Tècniques.  

B. Les indicades en les corresponents normes i disposicions oficials vigents relatives a la fabricació 

i control industrial. (Ordres ministerials, Reg. Del Ministeri d'Indústria, presidència del Govern, 

etc)  

C. Les previstes en les Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament 

d'aigua.  

D. Les marcades per les normes UNE corresponents.  

E. Les especificacions de les Normes Tecnològiques: NTE-IFE, NTE-IFF, NTE-IDG, NTE-IGL.  

F. Quan el material o equip arribi a obra amb certificacions d'origen industrial que acrediti el 

compliment d'aquestes condicions, normes, disposicions, etc, n'hi haurà prou amb comprovar 

les seves característiques aparents.  

 

Acabada l'execució de la instal·lació es realitzaran les corresponents proves de funcionament, entre les 

quals prèviament al recobriment amb aïllament s'haurà realitzat la de estanquitat i pressió, aportant 

mitjançant corresponents fitxes les dades de catàleg de cada element i les lectures reals observades. 

 

17.4.2.7.- Certificacions i documentació 

Prèviament a la iniciació dels treballs de la instal·lació mecànica a què es refereix el present projecte o 

durant el període de muntatge, la Direcció d'Obra podrà sol·licitar certificats d'homologació dels 

materials que intervenen a la instal·lació de sanejament, així com documentació i catàlegs en què 

s'indiquin les seves característiques principals.  

Qualsevol element fabricat en sèrie, construït sota prototip, haurà d’anar acompanyat del corresponent 

certificat d'homologació amb contrasenya de timbrat, expedit per l'Organisme d'Indústria competent.  

Durant el transcurs de les obres es realitzaran els oportuns assaigs dels materials instal·lats a criteri de 

la Direcció Facultativa, a càrrec de l’instal·lador. Per a la recepció de les instal·lacions, l'instal·lador 

lliurarà el manual d'instruccions i recomanacions de manteniment que fonamentalment constarà de:  

– Memòria descriptiva de la instal·lació.  

– Recomanacions d'ús i manteniment.  

– Protocols d'assaigs i proves.  

– Plànols reals a escala recomanable 1:50 o 1:100.  

– Catàlegs d 'equips instal·lats en la seva totalitat, amb les característiques tècniques.  

– Relació de fabricants.  

– Certificats d'aquells elements que ho necessitin.  

Així mateix la Direcció Facultativa podrà exigir Certificat expedit pels Serveis Territorials d'Indústria i 

Energia, que l'instal·lador autoritzat que realitzarà la instal·lació no ha estat objecte de sanció. Un cop 

acabada l'obra el contractista confeccionarà tres còpies de Memòria, Càlcul, Plec de Condicions i 

Plànols, amb la instal·lació definitiva i finalment, que lliurés a Direcció Facultativa. 
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17.4.3.- INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 

17.4.3.1.- Generalitats 

La recepció de la instal·lació tindrà com a objecte comprovar que la mateixa compleix les prescripcions 

de la reglamentació vigent i les especificacions de les instruccions tècniques, així com realitzar una 

posada en funcionament correcta i comprovar, mitjançant assajos que siguin requerits, les prestacions 

de seguretat i qualitat que són exigides. 

 

17.4.3.2.- Condicions tècniques per a l’execució i muntatge de les instal·lacions 

elèctriques en baixa tensió 

17.4.3.2.1.- Condicions generals 

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

exigides en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i altres disposicions vigents referents a 

materials i prototips de construcció.  

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, d'acord amb les bones 

pràctiques de les instal·lacions elèctriques, d'acord amb el Reglament Electrotècnic per a 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. 

 

 

17.4.3.2.2.- Canalitzacions elèctriques 

Els cables es col·locaran dins de tubs o canals, fixats directament sobre les parets, enterrats, 

directament encastats en estructures, en l'interior de buits de la construcció, sota motllures, en safata o 

suport de safata, segons s'indica en Memòria, Plànols i amidaments.  

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

que hagin de suportar o en els quals vagi a ser encastada: forjats, envans, etc Excepte quan en estar 

previstes s'hagin deixat preparades les necessàries canalitzacions a l'executar l'obra prèvia, s’haurà de 

replantejar 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. 

 

17.4.3.2.2.1.- Conductors aïllats sota tubs protectors 

Els tubs protectors poden ser: 

- Tubs i accessoris metàl·lics. 

- Tubs i accessoris no metàl·lics. 

- Tubs i accessoris compostos (constituïts per materials metàl·lics i no metàl·lics) 

Els tubs es classifiquen segons el disposat a les normes següents: 

– UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemes de tubs rígids. 

– UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemes de tubs corbables.  

– UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemes de tubs flexibles.  

– UNE-EN 50.086 -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, aspreses 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 60.423. 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 
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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). 

 

A.- Tubs en canalitzacions fixes en superfície: 

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

podran utilitzar tubs corbables. Les seves característiques mínimes seran les indicades a continuació: 

 

CARACTERÍSTICA CODI GRAU 

Resistència a la compressió 4 Fort 

Resistència a l’impacte 3 Mig 

Temperatura mínima d’instal·lació i servei 2 -5ºC 

Temperatura màxima d’instal·lació i servei 1 +60ºC 

Resistència a corba 1-2 Rígid/corbable 

Propietats elèctriques 1-2 Continuïtat elèctrica/aïllant 

Resistència a la penetració d’objectes sòlids 4 Contra objectes D
3
 1 MM 

Resistència a la penetració de l’aigua verticalment 2 Contra gotes d’aigua caient quan el sistema de tubs està 

inclinat 15º. 

Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics i 

compostos 

2 Protecció interior i exterior mitja 

Resistència a la tracció 0 No declarada 

Resistència a la propagació de flama 1 No propagador 

Resistència a les càrregues suspeses 0 No declarada 

 

B.- Tubs en canalitzacions encastades 

En les canalitzacions encastades, els tubs protectors podran ser rígids, corbables o flexibles, amb unes 

característiques mínimes indicades a continuació: 

B1.- Tubs encastats en obres de fàbrica (parets, sostres i falsos sostres), buits de la construcció o 

canals protectores d'obra: 

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES CODI GRAU 

Resistència a la compressió 2 Lleugera 

Resistència a l’impacte 2 Lleugera 

Temperatura mínima d’instal·lació i servei 2 -5ºC 

Temperatura màxima d’instal·lació i servei 1 +60ºC 

Resistència a corba 1-2-3-

4 

Qualsevol de les especificades 

Propietats elèctriques 0 No declarada 

Resistència a la penetració d’objectes sòlids 4 Contra objectes D
3
 1 MM 

Resistència a la penetració de l’aigua 

verticalment 

2 Contra gotes d’aigua caient quan el sistema de tubs està 

inclinat 15º. 

Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics i 

compostos 

2 Protecció interior i exterior mitja 

Resistència a la tracció 0 No declarada 

Resistència a la propagació de flama 1 No propagador 

Resistència a les càrregues suspeses 0 No declarada 

 

 B2.- Tubs encastats embeguts en formigó o canalitzacions precablejades: 

 

CARACTERÍSTIQUES CODI GRAU 

Resistència a la compressió 3 Mig 

Resistència a l’impacte 3 Mig 

Temperatura mínima d’instal·lació i servei 2 -5ºC 

Temperatura màxima d’instal·lació i servei 1 +90ºC (+60ªC canal precablejat) 

Resistència a corba 1-2-3-4 Qualsevol de les especificades 

Propietats elèctriques 0 No declarada 

Resistència a la penetració d’objectes sòlids 5 Protegit contra la pols 

Resistència a la penetració de l’aigua  3 Protegit con l’aigua en forma de pluja 

Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics i compostos 2 Protecció interior i exterior mitja 

Resistència a la tracció 0 No declarada 

Resistència a la propagació de flama 1 No propagador 

Resistència a les càrregues suspeses 0 No declarada 

 

C.- 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 a instal·lacions ordinàries 

seran les indicades a continuació: 



Projecte executiu d’instal·lacions en un edifici destinat a ús escolar  Annex II. Plec de Condicions 

 

189 
 

CARACTERÍSTIQUES CODI GRAU 

Resistència a la compressió 4 Fort 

Resistència a l’impacte 3 Mig 

Temperatura mínima d’instal·lació i servei 2 -5ºC 

Temperatura màxima d’instal·lació i servei 1 +60ªC  

Resistència a corba 4 Flexible 

Propietats elèctriques 1-2 Continuïtat/aïllat 

Resistència a la penetració d’objectes sòlids 4 Contra objectes D
3
 1 MM 

Resistència a la penetració de l’aigua verticalment 2 Contra gotes d’aigua caient quan el sistema de tubs està 

inclinat 15º. 

Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics i 

compostos 

2 Protecció interior mitja i exterior elevada 

Resistència a la tracció 2 Lleugera 

Resistència a la propagació de flama 1 No propagador 

Resistència a les càrregues suspeses 2 Lleugera 

 

Es recomana no utilitzar aquest tipus d'instal·lació per a seccions nominals de conductor superiors a 16 

mm2. 

D.- Tubs en canalitzacions enterrades 

Les característiques mínimes dels tubs enterrats seran les següents: 

CARACTERÍSTIQUES CODI GRAU 

Resistència a la compressió NA 250, 450, 750 (N) 

Resistència a l’impacte NA Lleuger/Normal/Normal 

Temperatura mínima d’instal·lació i servei NA NA 

Temperatura màxima d’instal·lació i servei NA NA 

Resistència a corba 1-2-3-4 Qualsevol de les especificades 

Propietats elèctriques 0 No declarada 

Resistència a la penetració d’objectes sòlids 4 Contra objectes D
3
 1 MM 

Resistència a la penetració de l’aigua  3 Contra aigua en forma de pluja 

Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics i compostos 2 Protecció interior i exterior mitja 

Resistència a la tracció 0 No declarada 

Resistència a la propagació de flama 0 No declarada 

Resistència a les càrregues suspeses 0 No declarada 

.- NA: No Aplicable. 

.- Per a tubs embeguts en formigó aplica 250 N i grau Lleuger; per a tubs en sòl lleuger aplica 450 N i 

grau Normal; per a tubs en sòls pesats aplica 750 N i grau Normal. 

Es considera sòl lleuger aquell sòl uniforme que no sigui del tipus pedregós i amb càrregues superiors 

lleugeres, com per exemple, voreres, parcs i jardins. Sòl pesat és aquell del tipus pedregós i dur i amb 

càrregues superiors pesades, com per exemple, calçades i vies fèrries. 

E.- 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.  

– Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran ser acoblats entre si en calent, recobrint 

l'entroncament amb una cua especial quan es precisi una unió estanca.  

– Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció 

inadmissibles 

– Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de col·locar i 

fixats aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que es considerin 

convenients, que 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 

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'entroncament 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 
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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. Quan es vulguin fer estanques les entrades dels tubs en les caixes de 

connexió, hauran d'emprar premsaestopes o ràcords adequats.  

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

produeixin condensacions d'aigua al seu interior, per a això es triarà convenientment el traçat de 

la seva instal·lació, preveient l'evacuació i establint una ventilació apropiada a l'interior de els 

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

necessari que la distància entre dues posades a terra consecutives dels tubs no excedeixi de 10 

metres.  

– No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de neutre.  

 

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

prescripcions:  

– 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 part en els canvis de direcció, en els empalmaments 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 o usant 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 2%. 

– És convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una alçada mínima de 2,50 

metres sobre el sòl, a fi de protegir-los d'eventuals danys mecànics.  

Quan els tubs es col·loquen encastats, es tindran en compte, a més, les següents prescripcions: 

– En la instal·lació dels tubs en l'interior dels elements de la construcció, les regates no posaran 

en perill la seguretat de les parets o sostres en què es practiquin. Les dimensions de les regates 

seran suficients perquè els tubs quedin recoberts per una capa d'1 centímetre de gruix, com a 

mínim. En els angles, l'espessor d'aquesta capa pot reduir-se a 0,5 centímetres.  

– No s'instal·laran entre forjat i revestiment tubs destinats a la instal·lació elèctrica de les plantes 

inferiors.  

– Per a la instal·lació corresponent a la pròpia planta, únicament podran instal · lar, entre forjat i 

revestiment, tubs que hauran de quedar recoberts per una capa de formigó o morter d'1 

centímetre de gruix, com a mínim, a més del revestiment.  

– En els canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats o bé proveïts de colzes o "T" 

apropiats, però en aquest últim cas només s'admetran els proveïts de tapes de registre.  

– Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables un 

cop finalitzada l'obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la superfície exterior del 

revestiment de la paret o sostre quan no s'instal·lin en l'interior d'un allotjament tancat i 

practicable.  

– En el cas d'utilitzar tubs encastats en parets, és convenient disposar els recorreguts horitzontals 

a 50 centímetres com a màxim, de sòl o sostres i els verticals a una distància dels angles de 

cantonades no superior a 20 centímetres. 

 

17.4.3.2.2.2.- Conductors aïllats fixats directament sobre les parets 

Aquestes instal·lacions s'establiran amb cables de tensions assignades no inferiors a 0,6/1kV, 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 del seu propi pes, els 

punts de fixació dels mateixos estaran suficientment pròxims. La distància entre dos punts de 

fixació successius, no excedirà de 0,40 metres.  
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– 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.  

– Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels locals o emplaçaments 

així ho exigeixin, utilitzant amb aquesta finalitat caixes o altres dispositius adequats. 

L'estanquitat podrà quedar assegurada amb l'ajuda de premsaestopes.  

– 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. 

 

17.4.3.2.2.3.- Conductors aïllats enterrats 

Les condicions per a aquestes canalitzacions, en les quals els conductors aïllats hauran d'anar sota tub 

llevat que tinguin coberta i una tensió assignada 0,6 / 1kV, s'establiran d'acord amb el que assenyala 

les Instruccions ITC-BT-07 i ITC-BT-21. 

 

17.4.3.2.2.4.- Conductors aïllats directament encastats en estructures 

Per a aquestes canalitzacions són necessaris conductors aïllats amb coberta (inclosos cables armats o 

amb aïllament mineral). La temperatura mínima i màxima d'instal·lació i servei serà de -5ºC i 90ºC 

respectivament (polietilè reticulat o etilè propilè). 

 

17.4.3.2.2.5.- Conductors aïllats a l’interior de la construcció 

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

Els cables o tubs es podran instal·lar directament en els buits de la construcció amb la condició que 

siguin no propagadors de la flama.  

Els buits en la construcció admissibles per a aquestes canalitzacions podran estar disposats en murs, 

parets, bigues, forjats o sostres, adoptant la forma de conductes continus o bé estaran compresos entre 

dues superfícies paral·leles com en el cas de falsos sostres o murs amb cambres d'aire .  

La secció dels buits serà, com a mínim, igual a quatre vegades l'ocupada pels cables o tubs, i la seva 

dimensió més petita no serà inferior a dues vegades el diàmetre exterior de major secció d'aquests, 

amb un mínim de 20 mil·límetres.  

Les parets que separin un buit que contingui canalitzacions elèctriques dels locals immediats, tindran 

suficient solidesa per protegir aquestes contra accions previsibles.  

S'evitaran, en la mesura del possible, les asprors en l'interior dels buits i els canvis de direcció dels 

mateixos en un nombre elevat o de petit radi de curvatura.  

La canalització podrà ser reconeguda i conservada sense que sigui necessària la destrucció parcial de 

les parets, sostres, etc, o els seus guarnits i decoracions.  

Els entroncaments i derivacions dels cables seran accessibles, disposant per a ells les caixes de 

derivació adequades.  

S'evitarà que puguin produir infiltracions, fugues o condensacions d'aigua que puguin penetrar a 

l'interior del buit, prestant especial atenció a la impermeabilitat dels seus murs exteriors, així com a la 

proximitat de canonades de conducció de líquids, penetració d'aigua en efectuar la neteja de sòls, 

possibilitat d'acumulació d'aquella en parts baixes del buit, etc 

 

17.4.3.2.2.6.- 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.  
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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 

el seu interior i connexions als mecanismes.  

Les canalitzacions per instal·lacions superficials ordinàries tindran unes característiques mínimes 

indicades a continuació: 

 

CARACTERÍSTIQUES GRAU GRAU 

Dimensions del costat gran de la secció transversal <16mm >16mm 

Resistència a l’impacte Molt lleugera Mig 

Temperatura mínima d’instal·lació i servei +15ªC -5ªC 

Temperatura màxima d’instal·lació i servei +60ªC +60ªC 

Propietats elèctriques Aïllant Continuïtat elèctrica/aïllant 

Resistència a la penetració d’objectes sòlids 4 No inferior a 2 

Resistència a la penetració de l’aigua  No declarada No declarada 

Resistència a la propagació de flama No propagador No propagador 

 

El compliment d'aquestes característiques es realitzarà segons els assaigs indicats a les normes UNE-

EN 50l085.  

Les canals protectores 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 50.085.  

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. 

 

17.4.3.2.2.7.- Conductors aïllats a safata o suport de safata 

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 usat 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 en 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, tes, unions, suports, etc, tindran la mateixa qualitat que la safata.  

Les safates i els seus accessoris se subjectaran a sostres i paraments mitjançant ferramentes 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 cadmiada. Per a les unions o derivacions de línies s'utilitzaran 

caixes metàl·liques que es fixaran a les safates. 

 

17.4.3.2.2.8.- 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 arribar a una temperatura perillosa i, per tant, es mantindran 

separades per una distància convenient o per mitjà de pantalles calorífugues.  

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, d'aigua, de gas, etc, llevat que es 

prenguin les disposicions necessàries per protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes 

d'aquestes condensacions. 

 



Projecte executiu d’instal·lacions en un edifici destinat a ús escolar  Annex II. Plec de Condicions 

 

193 
 

17.4.3.2.2.9.- 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 en els locals humits o mullats, seran de 

material aïllant. 

 

17.4.3.2.3- Conductors 

Els conductors utilitzats es regiran per les especificacions del projecte, segons s’indica a la Memòria, 

Plànols i amidaments. 

 

17.4.3.2.3.1.- Materials 

Els conductors seran dels següents tipus:  

- De 450/750 V de tensió nominal.  

– Conductor: de coure.  

– Formació: unipolars.  

– Aïllament: policlorur de vinil (PVC).  

– Tensió de prova: 2.500 V.  

– Instal·lació: sota tub.  

– Normativa d'aplicació: UNE 21.031.  

 

- 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 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 20ºC 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 se 

submergeix durant un minut en una solució d'àcid hidroclorídric de 1,088 de pes específic a una 

temperatura de 20ºC. Aquesta operació s'efectuarà dues vegades, després de les quals no han 

d'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. 

 

17.4.3.2.3.2.- Dimensionat 

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

entre els següents criteris:  

– Intensitat màxima admissible: com a intensitat es prendrà la pròpia de cada càrrega. Partint de 

les intensitats nominals així establertes, es triarà la secció del cable que admeti aquesta 

intensitat d'acord a 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 majoració de la càrrega, s'hauran 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 
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3% de la tensió nominal en l'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-se 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 en 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 forma independent, seguint-se referent a això el que assenyalin les 

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

 

17.4.3.2.3.3.- 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  

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

aquells per als quals no es prevegi el seu pas posterior a neutre, s'identificaran pels colors marró, negre 

o gris. 

17.4.3.2.3.4.- Resistència a l’aïllament i rigidesa elèctrica 

Les instal·lacions hauran de presentar una resistència d'aïllament almenys igual als valors indicats en la 

taula següent: 

Tensió nominal instal·lació Tensió assaig corrent continua (V) Resistència de l’aïllament (MW) 

MBTS o MBTP 250 >0,25 

<550 V 500 >0,50 

>500 V 1000 >1,00 

 

La rigidesa dielèctrica serà tal que, desconnectats els aparells d'utilització (receptors), resisteixi durant 

1 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-se a efectes de la seva protecció, a la sensibilitat que presentin els 

interruptors diferencials instal · lats com protecció contra els contactes indirectes. 

 

17.4.3.2.4.- Caixes d’entroncament 

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

resistent incombustible o metàl·liques, 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, hauran d'emprar 

premsaestopes adequats. 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-

se sempre utilitzant borns de connexió.  

Els conductes es fixaran fermament a totes les caixes de sortida, d'empalmament i de pas, mitjançant 

contrafemelles i casquets. Es tindrà cura de 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 la qual cosa 

s'estrenyerà la contrafemella per posar fermament el casquet en contacte elèctric amb la caixa .  
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Els conductes i caixes se subjectaran per mitjà de perns de fiador en maó buit, per mitjà de perns 

d'expansió en formigó i maó massís i claus 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. 

 

17.4.3.2.5.- 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 tornar 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.  

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 que hi hagi dos mecanismes junts, ambdós s'allotjaran en la mateixa caixa, la qual haurà 

d'estar dimensionada suficientment per evitar falsos contactes. 

 

17.4.3.2.6.- Aparells de comandament i protecció 

17.4.3.2.6.1.- 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 d'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 espessor, 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 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.  

La profunditat dels quadres serà de 500 mm i la seva altura i amplada la necessària per a 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 durà fins a una regleta de borns situada al costat de les entrades 

dels cables des de l'exterior.  
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Les parts metàl·liques de l'embolcall dels quadres es protegiran contra la corrosió per mitjà d'una 

imprimació a base de dues mans de pintura anticorrosiva i una pintura d'acabat de color que 

s'especifiqui en els Mesuraments o, si no, per la Direcció Tècnica durant el transcurs de la instal·lació.  

La construcció i disseny dels quadres hauran 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 els corrents de curtcircuit (kA) 

segons especificacions ressenyades en plànols i mesuraments. 

 

17.4.3.2.6.2.- Interruptors elèctrics 

Situats a 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.  

En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s'instal·laran en 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 en l'origen d'un circuit en què 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 tret 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 en l'esquema o sigui necessari per necessitats 

d'automatisme. Duran marcades la intensitat i tensió nominals de funcionament, així com el signe 

indicador del seu desconnexió.  

L'interruptor d'entrada al quadre, de tall omnipolar, serà selectiu amb els interruptors situats aigües 

avall, després d'aquest.  

Els dispositius de protecció dels interruptors seran relés d'acció directa. 

 

17.4.3.2.6.3.- Guardamotors 

Els contactes guardamotors seran 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 parat 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 ha de tenir lloc al cap d'alguns minuts.  

Cada contactor portarà dos contactes normalment tancats i dos normalment oberts per enclavaments 

amb altres aparells. 

 

17.4.3.2.6.4.- 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 en fondre. Duran marcades la intensitat i tensió nominals de treball.  
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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. 

 

17.4.3.2.6.5.- Interruptors diferencials 

La protecció contra contactes directes s’assegurarà adoptant les següents mesures: 

 

 A.- Protecció per aïllament de les parts actives 

Les parts actives hauran d’estar recobertes d’un aïllament que no pot ser eliminat si no és destruït. 

 

 B.- Protecció per mitjà de barreres o envolvents 

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 UNE 20.324. Si es necessiten obertures majors per 

a la reparació de peces o per al bon funcionament dels equips, s'adoptaran precaucions apropiades per 

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.  

Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir les envoltants o treure parts d'aquestes, això no ha de 

ser possible més que:  

– Amb l'ajuda d'una clau o d'una eina;  

– O 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 col · locar les 

barreres o les envoltants;  

– O bé, si hi ha interposada una segona barrera que posseeix com a mínim el grau de protecció 

IP2X o IP XXB, que no pugui ser treta més que amb l'ajuda d'una clau o d'una eina i que 

impedeixi tot contacte amb les parts actives. 

 

C.-Protecció complementari 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 30mA, es reconeix com a mesura de protecció complementària en 

cas de fallada d'una altra mesura de protecció contra els contactes directes o en cas de 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'una fallada, 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 ha de posar-se a terra.  

Es complirà la següent condició:  

Ra x Ia <U 

On:  

– Ra és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de masses.  

– 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). 
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17.4.3.2.6.6.- 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 el corrent nominal a 

tensió nominal amb un factor de potència igual o inferior a 0,7. 

 

17.4.3.2.6.7.- 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 l'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 hagués, 

els conductors de protecció dels cables en sortida. 

 

17.4.2.3.6.8.- Premsaestopes i etiquetes 

Els quadres aniran completament cablejats fins a les regletes d'entrada i sortida.  

Es proveiran 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 a 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.  

 

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, el seu suport i la impressió, per tal que sigui duradora i fàcilment llegible.  

En qualsevol cas, les etiquetes estaran marcades amb lletres negres de 10 mm d'altura sobre fons 

blanc. 

 

17.4.3.2.7.- Receptors d’enllumenat 

Les lluminàries seran conformes als requisits establerts en les normes de la sèrie UNE-EN 60598.  

La massa de les lluminàries suspeses excepcionalment de cables flexibles no han d'excedir de 5kg. Els 

conductors, que han de ser capaços de suportar aquest pes, no han de presentar entroncaments 

intermedis i l'esforç haurà de realitzar-se 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 s'instal·lin barreres o envoltants separadores.  

En instal·lacions d'enllumenat amb làmpades de descàrrega realitzades en locals en els quals 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 d'arrencada. Per receptors amb làmpades 

de descàrrega, la càrrega mínima prevista en voltiampers 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 làmpades 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 (pe 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 50.107. 

 

17.4.3.2.8.- Receptors a motor 

Els motors s’han 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, 

havent aquesta última protecció ser de tal naturalesa que cobreixi, en els motors trifàsics, el risc de la 

falta 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.  

Els motors han de tenir limitada la intensitat absorbida en l'arrencada, quan es poguessin produir 

efectes que perjudiquessin a la instal·lació o ocasionessin pertorbacions inacceptables al funcionament 

d'altres receptors o instal·lacions.  

En general, els motors de potència superior a 0,75 quilowatts han d'estar proveïts de reòstats 

d'arrencada o dispositius equivalents que no permetin que la relació de corrent entre el període 

d'arrencada i el de marxa normal que correspongui a la seva plena càrrega, segons les característiques 

del motor que ha d'indicar la seva placa, sigui superior a l'assenyalada en el quadre següent:  

– De 0,75 kW a 1,5 kW:  4,5  

– De 1,50 kW a 5 kW:   3,0  

– De 5 kW a 15 kW:   2  

– Més de 15 kW:   1,5  

 

Tots els motors de potència superior a 5 kW tindran sis borns de connexió, amb tensió de la xarxa 

corresponent a la connexió en triangle del bobinatge (motor de 230/400 V per a xarxes de 230 V entre 

fases i de 400/693 V per a xarxes de 400 V entre fases), de tal manera que serà sempre possible 

efectuar una arrencada en estrella-triangle del motor.  

Els motors hauran de complir, tant en dimensions i formes constructives, com en l'assignació de 

potència als diversos mides de carcassa, amb les recomanacions europees IEC i les normes UNE, DIN 

i VDE. Les normes UNE específiques per a motors són la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 

20.121, 20.122 i 20.324.  

Per a la instal·lació al terra s'usarà normalment la forma constructiva B-3, amb dos plats de suport, un 

extrem d'eix lliure i carcassa amb potes. Per muntatge vertical, els motors portaran coixinets previstos 

per suportar el pes del rotor i de la politja.  

La classe de protecció es determina en les normes UNE 20.324 i DIN 40.050. Tots els motors hauran 

de tenir la classe de protecció IP 44 (protecció contra contactes accidentals amb eina i contra la 

penetració de cossos sòlids amb diàmetre major d'1 mm, protecció contra esquitxades d'aigua 

provinent de qualsevol direcció), excepte per instal·lació a la intempèrie o en ambient humit o polsegós 

i dins d'unitats de tractament d'aire, on s’utilitzaran motors amb classe de protecció IP 54 (protecció 

total contra contactes involuntaris de qualsevol classe, protecció contra dipòsits de pols, protecció 

contra esquitxades d'aigua provinent de qualsevol direcció) .  

Els motors amb proteccions IP 44 i IP 54 són completament tancats i amb refrigeració de superfície.  
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Tots els motors hauran de tenir, almenys, la classe d'aïllament B, que admet un increment màxim de 

temperatura de 80 º C sobre la temperatura ambient de referència de 40 º C, amb un límit màxim de 

temperatura del debanament de 130 º.  

El diàmetre i longitud de l'eix, les dimensions de les xavetes i l'altura de l'eix sobre la base estaran 

d'acord a les recomanacions IEC.  

La qualitat dels materials amb què estan fabricats els motors seran les que s'indiquen a continuació:  

– Carcassa: de ferro fos d'alta qualitat, amb potes solidàries i amb aletes de refrigeració.  

– Estator: paquet de xapa magnètica i bobinatge de coure electrolític, muntats en estret contacte 

amb la carcassa per disminuir la resistència tèrmica al pas de la calor cap a l'exterior de la 

mateixa. La impregnació del bobinatge per a l'aïllament elèctric s'obtindrà evitant la formació de 

bombolles i haurà de resistir les sol · licitacions tèrmiques i dinàmiques a les quals ve sotmès.  

– Rotor: format per un paquet ranurat de xapa magnètica, on s'allotjarà el davanat secundari en 

forma de gàbia d'aliatge d'alumini, simple o doble.  

– Eix: d'acer dur.  

– Ventilador: interior (per a les classes IP 44 i IP 54), d'alumini fos, solidari amb el rotor, o de 

plàstic injectat.  

– Rodaments: d'esfera, de tipus adequat a les revolucions del rotor i capaços de suportar lleugers 

empentes axials en els motors d'eix horitzontal (se seguiran les instruccions del fabricant quant 

a marca, tipus i quantitat de greix necessari per a la lubricació i la seva durada).  

– Caixes de borns i tapa: de ferro fos amb entrada de cables a través d'orificis roscats amb 

premsa-estopes.  

Per a la correcta selecció d'un motor, que es farà parell al servei continu, hauran de considerar tots i 

cadascun dels següents factors:  

– Potència màxima absorbida per la màquina accionada, incloses les pèrdues per transmissió.  

– Velocitat de rotació de la màquina accionada.  

– Característiques de la connexió elèctrica (nombre de fases, tensió i freqüència).  

– Classe de protecció (IP 44 o IP 54).  

– Classe d'aïllament (B o F).  

– Forma constructiva.  

– Temperatura màxima del fluid refrigerant (aire ambient) i cota sobre el nivell del mar del lloc 

d'emplaçament.  

– Moment d'inèrcia de la màquina accionada i de la transmissió referit a la velocitat de rotació del 

motor.  

– Corba del parell resistent en funció de la velocitat.  

Els motors podran admetre desviacions de la tensió nominal d'alimentació compreses entre el 5% en 

més o menys. Si són de preveure desviacions cap a la baixa superiors a l'esmentat valor, la potència 

del motor haurà de "deratar-se" de manera proporcional, tenint en compte que, a més, disminuirà 

també el parell d'arrencada proporcional al quadrat de la tensió.  

Abans de connectar un motor a la xarxa d'alimentació, s'ha de comprovar que la resistència d'aïllament 

del bobinatge estatòric sigui superiors a 1,5 megaohms. En cas que sigui inferior, el motor serà rebutjat 

per la DO i haurà de ser assecat en un taller especialitzat, seguint les instruccions del fabricant, o 

substituït per un altre.  

El nombre de pols del motor es triarà d'acord a la velocitat de rotació de la màquina accionada.  

En cas d'acoblament d'equips (com ventiladors) per mitjà de politges i corretges trapezoïdals, el 

nombre de pols del motor s'escollirà de manera que la relació entre velocitats de rotació del motor i del 

ventilador sigui inferior a 2,5.  

Tots els motors portaran una placa de característiques, situada en lloc visible i escrita de forma 

indeleble, en la qual apareixeran, almenys, les dades següents:  

– Potència del motor.  

– Velocitat de rotació.  

– Intensitat de corrent a la (s) tensió (és) de funcionament.  

– Intensitat d'arrencada.  

– Tensió (és) de funcionament.  

– Nom del fabricant i model. 
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17.4.3.2.9.- Posta a terra 

La posta a terra s'estableix principalment a fi de limitar la tensió que, respecte 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, 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 en el sòl .  

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, al mateix 

temps, 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 al llarg del temps.  

– Els corrents de defecte a terra i els corrents de fugida 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 a altres parts 

metàl·liques. 

Unions de posta a terra 

 A.- 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 les seves combinacions;  

– 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 d'enterrament 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 no serà inferior a 

0,50 m. 

B.- Conductors de terra 

La secció dels conductors de terra, quan estiguin enterrats, hauran d'estar d'acord amb els valors 

indicats en la taula següent. La secció no serà inferior a la mínima exigida per als conductors de 

protecció. 

TIPUS PROTEGIT MECÀNICAMENT NO PROTEGITS MECÀNICAMENT 

Protegit contra la corrosió Igual a conductors protegits 16mm
2 

Cu / 16 mm
2
 Acer galvanitzat 

No protegits contra la corrosió 25 mm
2
 Cu / 50 mm

2
 Ferro 25 mm

2
 Cu / 50 mm

2
 Ferro 

La protecció contra la corrosió pot obtenir-se mitjançant una envolvent.  

Durant l'execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra ha d'extremar la cura 

perquè resultin elèctricament correctes. S'ha de cuidar, especialment, que les connexions, no danyin ni 

als conductors ni als elèctrodes de terra. 

C.- Borns de posta a terra 

En tota instal·lació de posta a terra s'ha de preveure un born principal de terra, al qual s'han d'unir els 

conductors següents:  

– 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. 

 



Projecte executiu d’instal·lacions en un edifici destinat a ús escolar  Annex II. Plec de Condicions 

 

202 
 

D.- 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 següent: 

Secció conductors fase (mm
2
) Seccions conductors protecció (mm

2
) 

Sf<16 Sf 

16<Sf<35 16 

Sf>35 Sf/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.  

Com a conductors de protecció poden utilitzar-se:  

– Conductors en els cables multiconductors, o  

– Conductors aïllats o nus que posseeixin una envoltant comú amb els conductors actius, o  

– 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. 

 

 

17.4.3.2.10.- Inspeccions i proves a fàbrica 

L'aparellatge se sotmetrà en fàbrica a una sèrie d'assajos per comprovar que estan lliures de defectes 

mecànics i elèctrics.  

En particular es faran almenys les següents comprovacions:  

– Es mesurarà la resistència d'aïllament amb relació a terra i entre conductors, que tindrà un valor 

d'almenys 0,50 ohms.  

– 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 · lats 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 ajustaran totes les proteccions d'acord amb els valors subministrats pel fabricant.  

Aquestes proves podran realitzar-se, a petició de la DO, en presència del tècnic encarregat per la 

mateixa.  

Quan s'exigeixin els certificats d'assaig, l'EIM enviarà els protocols d'assaig, degudament certificats pel 

fabricant, a la DO. 

 

17.4.3.2.11.- Control 

Es realitzaran totes les anàlisis, verificacions, comprovacions, assajos, 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 la qual aquest 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 s'estimin 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. 
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17.4.3.2.12.- 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, cadascun dels aparells de protecció, 

seccionament i maniobra, col·locant en el seu comandament un rètol amb la prohibició de 

maniobrar-lo.  

– No es restablirà el servei al finalitzar els treballs abans d'haver comprovat que no hi hagi 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; portaran 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. 

Proves parcials 

Al llarg de l'execució, s'hauran de fer proves parcials, controls de recepció, etc de tots els elements que 

hagi indicat la D.F. Particularment totes les unions o trams de les canonades, que per necessitats de 

l'obra quedin ocults, hauran de ser exposades per a la seva inspecció o expressament aprovats abans 

de cobrir-los o col·locar les proteccions. 

Proves finals 

Acabada la instal·lació, serà sotmesa per parts, o en el seu conjunt, a les proves que s'indiquen, sense 

perjudici d'aquelles altres que sol · liciti la Direcció Facultativa de la instal·lació. 

Proves i comprovacions generals 

Durant el muntatge, s'efectuaran tot tipus de comprovacions per assegurar que els materials instal·lats 

corresponguin exactament als específics o aprovats posteriorment. Es podrà exigir que es descobreixin 

els conductes introduïts dins dels tubs, per efectuar la comprovació. Al final de l'obra, amb 

independència de les proves que pugui efectuar el personal tècnic de la Delegació d'Indústria, es faran 

les comprovacions següents:  

– Proves d'aïllament: amb el "MEGGER" i a la tensió de 500V s'haurà d'aconseguir que a tots els 

trams de les línies de resistència d'aïllament entre conductors, no sigui inferior a 10 Mega 

Ohms.  

– Comprovació de circuits i fases: es comprovarà que s'hagin seguit els colors del codi 

especificats. Es desconnectaran dues fases i es comprovarà l'altra. Els receptors que hauran de 

funcionar, correspondran als circuits assenyalats en el plànol.  

– Comprovació de les proteccions: tots els interruptors automàtics es comprovaran, provocant la 

seva activació mitjançant curtcircuits i sobreintensitats. S'hauran de facilitar els dispositius 

adequats per aquestes proves, sense que quedi afectada instal·lació.  

– Prova de funcionament. 

Recepció provisional 

Una vegada realitzades les proves finals, amb resultats satisfactoris, es procedirà a l'acta de recepció 

provisional de la instal·lació.  

Amb aquesta acta es dóna per finalitzat el muntatge de la instal·lació. 

Recepció definitiva 

Transcorregut el termini contractual de garantia, en absència d'avaries o defectes de funcionament 

durant el mateix, o havent estat aquests inconvenients solucionats, la recepció provisional adquirirà 

caràcter de recepció definitiva, sense realització de proves noves, llevat que per part de la propietat o 

direcció facultativa s'hagi donat un avís en contra abans de finalitzar el període de garantia establert. 
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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 forma 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. 

 

17.4.4.- INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS Y ANTIROBATORI 

17.4.4.1.- Generalitats 

La recepció de la instal·lació tindrà com a objecte comprovar que la mateixa compleix les 

prescripcions de la reglamentació vigent i les especificacions de les instruccions tècniques, així com 

realitzar una posada en funcionament correcta i comprovar, mitjançant assajos que siguin requerits, 

les prestacions de seguretat i qualitat que són exigides.  

Totes i cadascuna de les proves, es realitzaran en presència de la Direcció Facultativa de la 

instal·lació, la qual donarà fe dels resultats per escrit. 

 

17.4.4.2.- Condicions especifiques dels materials de la instal·lació de protecció 

d’incendis 

17.4.4.2.1.- Normes UNE d’obligat compliment 

Polsadors d’alarma 

– UNE 23.007-1 / 77. Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. 

Part 1 Introducció.  

– UNE 23.008-2. Sistemes de detecció d'incendi. Part 2 Criteris de disseny dels 

sistemes de polsadors d'alarma. 

Extintors 

– UNE 23.110-1. Extintors portàtils d'incendi. Part 1 Designació: Durada de funcionament. 

Assaigs d'eficàcia. Llars tipus (amb erratum).  

– UNE 23.110-2. Extintors portàtils d'incendi. Part 2 Estanqueïtat. Assaig d'assentament.  

– Disposicions especials.  

– UNE 23.110-3. Extintors portàtils d'incendi. Part 3 Construcció. Resistència a la pressió. 

Assaigs mecànics.  

– UNE 23.110-4. Extintors portàtils d'incendi. Part 4 Càrregues. Llars mínims exigibles.  

– UNE 23.110-5. Extintors portàtils d'incendi. Part 5 Especificacions i assajos 

complementaris.  

– UNE 23111. Extintors portàtils. Generalitats.  

– UNE 23032. Seguretat contra incendis. Símbols gràfics per a la seva utilització en els 

plànols de construcció i plànols d'emergència.  

– UNE 23033-1. Seguretat contra incendis. Part 1 Senyalització. 

Boques d’incendi equipades 

– UNE 23.091-1. Mànegues d'impulsió per a la lluita contra incendis. Part 1 Generalitats.  

– UNE 23091-2A. Mànegues d'impulsió per a la lluita contra incendis. Part 2A: Mànega flexible 

plana per a servei lleuger, de diàmetres 45 i 70 mm.  

– UNE 23091-2B. Mànegues d'impulsió per a la lluita contra incendis. Part 2B: Mànega flexible per 

a servei dura, de diàmetres 25, 45, 70 i 100 mm.  

– UNE 23091-3A. Mànegues d'impulsió per a la lluita contra incendis. Part 3A: Mànega semirígida 

per servei normal, de diàmetres 25 mm.  

– UNE 23.091-4. Mànegues d'impulsió per a la lluita contra incendis. Part 4: Descripció de 

processos i aparells per a proves i assajos (amb complement 1r).  

– UNE 23.400-1. Material de lluita contra incendis. Part 1: Ràcords de connexió de 25 mm.  

– UNE 23400-2. Material de lluita contra incendis. Part 2: Ràcords de connexió de 45 mm.  

– UNE 23500. Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis.  

– UNE 23402.1. Components de BIE amb mànega de 45 mm. Part 1: Generalitats (en període 

d'informació pública).  

– UNE 23402.2. Components de BIE amb mànega de 45 mm. Part 2: Armari i suport de mànega 

(en període d'informació pública).  
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– UNE 23402.3. Components de BIE amb mànega de 45 mm. Part 3: Vàlvula i Manòmetre (en 

període d'informació pública).  

– UNE 23402.4. Components de BIE amb mànega de 45 mm. Part 4: Mànega i ràcords (en 

període d'informació pública).  

– UNE 23.102-5 Components de BIE amb mànega de 45 mm. Part 5: Llança i filtre (en període 

d'informació pública). 

 

17.4.4.2.2.- Central de senyalització i control 

La central de senyalització i control ha de reunir tots els dispositius necessaris per a rebre, 

controlar, registrar i transmetre els senyals procedents dels elements detectors connectats a la 

mateixa i per accionar tots els dispositius d'alarma.  

Les característiques i condicions requerides a la Central de senyalització i control, així com els seus 

mètodes d'assaig, estan recollides en la Norma UNE 23007 part 2, 1.982: Components dels 

sistemes de detecció automàtica d'incendis. Part 2 Requisits i mètodes d'assaig dels equips de 

control i senyalització.  

La central complirà:  

– Serà modular, és a dir, les diferents funcions vénen controlades per mòduls endollables. 

– Estarà precablejada, és a dir, el tipus i quantitat de mòduls que s'endollin no obligarà cap 

cablejat ni modificació de cablejat.  

– Serà flexible, és a dir, la quantitat de mòduls podrà variar sense efectuar modificacions 

elèctriques ni mecàniques a la Central. El nombre de línies ha de ser variables com a 

mínim de 4 a 24.  

– Tots els circuits estaran vigilats i les avaries se senyalitzaran. Disposaran d'un polsador 

de prova de llum.  

– Mitjançant teclat de mà situat a la mateixa central, podrà programar:  

– L'organització d'alarma  

– Dependència entre dues línies de detecció (doble detecció).  

– Combinació de sortides de comandament.  

– Podrà senyalitzar i enviar sistema d'extinció.  

– Podrà senyalitzar i enviar sistema de detecció de gasos explosius.  

– Serà integrable a un sistema integrat de seguretat de les característiques específiques 

en l'apartat 1 de les presents especificacions.  

– Estarà acceptada per al seu ús en la detecció d'incendis.  

– Tindrà unes dimensions màximes de 900 mm. (ample) x 1200 mm. (alt) 300 mm. 

(profund).  

– Certificant la conformitat de tots ells segons UNE 23007. Estès per subministrador. 

 

17.4.4.2.3.- Composició del polsador d’alarma 

– Estarà compost per una caixa de muntatge, un marc de recobriment, una làmina de vidre, un 

LED de senyalització, el conjunt polsador, contactes elèctrics i mecànics de bloqueig.  

– La caixa contindrà els diferents elements del conjunt i serà en material sintètic "Macrolón" de 

color vermell, pot muntar vista o encastada.  

– Marc de recobriment, allotjarà la làmina de vidre i serà fàcilment desmuntable afluixant un 

cargol. Serà del mateix material i color que la caixa.  

– Díode LED electroluminescent, s'il·luminarà quan s'accioni el polsador per facilitar la seva ràpida 

localització, i serà de color vermell.  

– Làmines de vidre, portarà gravades una casa en flames i caldrà seu trencament per accedir al 

polsador. Es protegirà mitjançant una fina làmina de plàstic autoadhesiva per evitar possibles 

talls.  

– Conjunt del polsador, amb contactes elèctrics per al seu accionament, cal pressionar fins que 

quedi en posició d'enclavament. la tensió d'explotació podrà ser entre 12 i 50 V. El corrent 

d'explotació elèctrica serà de 80 mA. La protecció elèctrica serà IP-40.  

– Mecanisme de bloqueig, mantindrà el polsador una vegada accionat, en posició activat, amb 

contactes tancats i LED encès, i es mantindrà en aquesta posició fins que el personal de 

vigilància ho desactivi. Aquesta maniobra es pot fer fàcilment sense necessitat de desmuntar el 

mateix. El muntatge podrà veure vist o encastat. 
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Certificat de conformitat de tots aquells segons UNE 23007, estès pel subministrador 

  Característiques: 

 

La Norma UNE esmentada es pot substituir per una altra norma internacional segons el parer de la 

Direcció Tècnica, com la DIN 50049-21 en una altra similar. 

 

17.4.4.2.4.- Dispositiu d’alarma-sirenes 

Els dispositius d'alarma acústics i òptics han de ser de característiques tals que satisfacin les 

disposicions de l'Administració amb caràcter general, i en especial, les relatives a l'Ordenança General 

del Treball.  

Aquests dispositius seran, una balisa exterior i una sirena de les següents característiques: 

BALISA EXTERIOR 

Quan hi hagi alarma d'incendis a l'edifici la Central automàticament posarà en servei un llum exterior 

destellejant de color ambre situada en l'accés de l'edifici com a indicació per als bombers i forces de 

l'exterior. 

– L'alimentació serà de 24 V. cc i per línia independent.  

– L'etiqueta serà del tipus intempèrie.  

– Se situarà segons queda gràficament en els plànols de projecte.  

– S'instal·laran sirenes acústiques per senyalitzar l'alarma general. Això es produirà 

accionant un polsador situat a la Central de Senyalització.  

– S'instal·laran segons ve gràficament en els plànols adjunts.  

– Seran de molt baix consum i del tipus electrònic, 30 mA. consum màxim i 100 dB (A) a 3 

m.  

– Tindran la possibilitat d'actuació amb dues tonalitats seleccionables prèvia instal·lació. 

17.4.4.2.5.- Xarxa d’alimentació elèctrica 

Els materials que composen la xarxa d'alimentació elèctrica per al sistema de detenció automàtica 

tindran les següents característiques mínimes:  

– Tubs de grau de protecció mecànica IP-7. 

– Caixes de derivació estanques IP-55.  

– Conductors de coure electrolític flexibles unipolars amb un aïllant de 750 V. 

 

17.4.4.2.6.- Extintors portàtils 

Disseny i construcció 

Els extintors s'han de calcular i construir segons s'estableix en l'Art. 7 de la ITC-MIE-AP5 i la norma 

UNE 23-110-86/3.  

Els extintors compresos en el punt 1.1 de l'art. 3r de la ITC-MIE-AP5 i les ampolles per contenir gas 

impulsor en els extintors compresos en el punt 2.1 de l'art. 3r de la ITC-MIE-AP5, s'han de dissenyar i 

construir segons estableix l'art. 3r de la ITC-MIE-AP7.  

Els recipients per a pressions inferiors a 30 bar estaran construïts per virolat del cilindre i dos fons 

embotits, soldats sota atmosfera inert.  

Per pressions superiors a 30 bar, el recipient es fabricarà en una sola peça per un procés d'embotició o 

extrusionat o forjat.  

El cos tindrà un sòcol soldat al fons, per poder donar suport a terra.  

El recipient estarà protegit exteriorment contra la corrosió atmosfèrica i interiorment contra l'agent 

extintor, particularment en els que usin aigua. El fabricant ha de garantir una durada de 20 anys contra 

la corrosió.  

El sistema de pressurització estarà incorporat i s'aplicarà, només en el moment de la seva utilització, 

excepte l'anhídrid carbònic que autopresuritzarà per la seva pròpia tensió de vapor.  

L'agent presuritzant serà nitrogen o anhídrid carbònic secs per la pols i anhídrid carbònic per a l'aigua; 

els agents halogenats es presuritzaran amb nitrogen.  

Cada extintor portarà incorporat un suport per a la seva fixació a paraments verticals o pilars. 

Identificació dels extintors 
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A.- COLOR 

A reserva de les disposicions reglamentàries nacionals, el color del cos de l'extintor ha de ser vermell 

(apartat 6.1. De la UNE 23-110-85/5). 

B.- INSCRIPCIONS 

Els extintors aniran proveïts d'una etiqueta de característiques, tal com estableix l'art. 10è de la ITC-

MIE-AP5, que haurà de contenir com a mínim les següents dades:  

– Nom i raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon 

l'extintor.  

– Temperatura màxima i mínima de servei.  

– Productes continguts i quantitat dels mateixos.  

– Eficàcia per als extintors portàtils d'acord amb el que indica l'apartat 1.4.2.  

– Tipus de foc per als quals no s'ha d'utilitzar l'extintor.  

– Instruccions d'ocupació.  

– Data i contrasenya corresponent al registre de tipus. 

Aquesta etiqueta ha de ser dissenyada segons indica l'apartat 6.2. de la UNE 23-110-85/5, i anirà 

redactada almenys en català. 

C.- PLAQUES 

L'extintor anirà proveït d'una placa de disseny, d'acord amb les indicacions de l'Art. 10è de la ITC-MIE-

AP5, en la qual aniran gravats les dades següents:  

– Pressió de disseny.  

– Número de la placa de disseny que s'assigni a cada aparell, el qual serà exclusiu per a 

cada extintor.  

– Data de la primera prova i successives i marca de qui la realitza.  

Queden exceptuats de complir els anteriors requisits els extintors permanents pressuritzats en els quals 

l'agent extintor proporciona la seva pròpia pressió d'impulsió, tal com els de anhídrid carbònic, que 

portaran les inscripcions reglamentàries per a les ampolles de gasos. 

 

 

Disposicions especials 

A.- BUIDAT CONTROLAT 

Tots els extintors han d'estar proveïts d'un dispositiu d'obertura amb tancament de recuperació 

automàtic i que permetrà la interrupció temporal del doll, no admetent-se el tancament per volant. 

B.- POSICIÓ DE FUNCIONAMENT 

La posada en funcionament dels extintors s'ha de fer sense maniobres d'inversió.  

Els òrgans de funcionament dels extintors han d'estar situats o bé totalment en la part superior de 

l'extintor, o bé a la part superior de l'extintor i en l'extrem de la mànega o del broquet. 

C.- MÀNEGA I LLANÇA 

Els extintors el qual l'agent extintor té una massa superior a 3 kg. O un volum superior a 3 l. han d'estar 

equipats amb mànega i broquet o llança. El conjunt de la mànega i filtre ha de tenir una longitud igual al 

80% de l'altura de l'extintor, amb un mínim de 400mm. 

D.- PRODUCTES HALOGENATS 

Els productes halogenats o la seva barreja amb altres agents extintors, utilitzats en els extintors, han 

d'estar d'acord amb la reglamentació en vigor al país en què es va a utilitzar l'extintor. 

E.- AGENTS PROPULSORS 

Els agents propulsors hauran de ser productes no inflamables 

Boques d’incendi equipada de 25 mm 

 

Els seus materials i components han de complir les exigències indicades en la norma UNE 23-402-89, 

de les quals s'han de destacar les següents: 

A.- ARMARI 

Les dimensions de l'armari seran tals que permeti una separació de 50 mm. entre els elements a 

accionar i les parts fixes, a fi de facilitar la seva extracció i maneig i evitar danys a l'usuari i al propi 

equip.  

Disposarà d'obertures de ventilació amb una superfície mínima de 25 cm2, així com trepants a la part 

inferior que permetin el desguàs.  

Els seus cants no han de ser vius per evitar danys a les persones.  
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Podrà ser encastat o de superfície.  

Tindrà una porta amb vidre pla recuit de 3 mm. de gruix amb rètol "RÓMPASE EN CAS D'INCENDI", en 

lletres com a mínim de 20 mm. d'alçada i 15 mm. d'ample. El color del rètol i de les parts pintades de 

l'armari serà vermell, segons la norma UNE 1-115. En cas de tenir porta opaca, haurà de senyalitzar 

amb el símbol de BIE segons UNE 23-033-81/1.  

El sistema d'obertura permetrà la revisió periòdica sense necessitat de trencar el vidre. 

B.- VÀLVULA 

– Serà del tipus de bola i volant, amb les boles d'entrada i sortida amb rosca gas W. Interior d'1 ". 

Serà construïda en llautó i PN 16. Opcionalment es podrà instal·lar una vàlvula d'obertura 

automàtica en lloc de la manual, que haurà d'obrir el pas d'aigua en un màxim de quart de 

voltes de debanadora. Els components de la vàlvula automàtica no podran ser d'aliatges ferris 

excepte si és d'acer inoxidable F-3504 segons norma UNE 36-016.  

– Entre el volant de la vàlvula i les altres parts fixes de la BIE., Ha d'haver una distància mínima 

de 20 mm.  

– Suport Mànega  

– Serà de debanadora giratòria que permetrà l'extensió de tota la mànega. L'alimentació serà 

axial i permetrà el pas d'aigua amb la mànega enrotllada. El tambor cilíndric sobre el qual 

s'enrotllarà la mànega, tindrà un diàmetre almenys de 20 cm.  

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

– Podrà desenrotllar la mànega en qualsevol direcció horitzontal, mitjançant un dispositiu de canvi 

de direcció o mitjançant el desplaçament de la debanadora en un arc mínim de 120 º.  

– Els components del dispositiu giratori de pas d'aigua axial a través de l'eix de la debanadora cap 

a la mànega, no podran ser aliatges fèrrics, excepte si és d'acer inoxidable F-3540 segons UNE 

36-016.  

– La distància mínima entre l'armari i la debanadora serà de 20 mm.  

– Manòmetre  

– Serà d'escala 0 i 16 Kg / cm2, com a mínim de classe 2 El diàmetre de la seva esfera de 50 

mm. La seva rosca serà de gas W. ¼ "exterior.  

– Anirà connectat a la vàlvula sobre la boca d'entrada. 

C.- MÀNEGA 

– Complirà la norma UNE 23-091-83 / 3A.  

– La seva longitud serà de 20 o 30 m.  

– Ràcords.  

– En el cas que les connexions de mànega siguin desmuntables, els ràcords compliran la norma 

UNE 23-400-82/1 1R i seran, ràcord fix rosca gas W. Exterior de 1" per connectar a la sortida de 

la vàlvula i ràcords per a mànega d'impulsió.  

– Llança-broquet  

– Serà de triple efecte, per utilitzar en forma de raig, polvorització o cortina, i portarà un dispositiu 

d'obertura i tancament del pas d'aigua.  

– En cas que el broquet es pugui muntar directament sobre el ràcord, es podrà prescindir de la 

llança, sempre que el broquet es pugui gestionar bé d'aquesta manera, en aquest cas el 

sistema de tancament anirà incorporat en el filtre.  

– La llança-boquilla tindrà la boca d'entrada amb rosca gas W. de 1" i portarà acoblada un ràcord 

de connexió segons UNE 23-400-82/1 1R amb rosca gas W. de 1". 

 

Xarxa hidràulica especifica de BIE’s 

– Les canonades de la xarxa d'aigua d'alimentació de les BIE seran d'acer soldat elèctricament 

segons normes UNE-19.040/19.041/19.042/19.043 i 19046, i galvanitzats en calent, havent de 

complir les característiques definides a la norma UNE 37.501.  

– L'acabat es realitzarà a base de raspallat d'òxid, amb dues capes d'imprimació i dues capes 

d'esmalt sintètic de color vermell.  

– En cas que hi hagi trams soterrats, anirà protegida contra la corrosió per cinta especial i quan 

sigui necessari, contra els esforços mecànics per causes externes, gelades o corrents paràsits.  

– La unió de les canonades i les derivacions i canvis de direcció s'han de fer mitjançant 

accessoris roscats de fosa maleable segons UNE 19491 "Accessoris roscats de fosa maleable 

per a canonades.  
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– Designació. Característiques i assajos ", equivalent a la norma DIN 2950 i ISO 49.  

– La rosca emprada serà rosca gas Whitworth, segons UNE 19009, part 1, equivalent a la norma 

DIN 2999, part 1 i ISO 7/1-1982.  

– Els diàmetres nominals mínims de les canonades d'alimentació son els indicats als plànols 

– El diàmetre de les mateixes serà tal que mantingui les pèrdues de càrrega dins del límit 

acceptable. Haurà de presentar-se els corresponents certificats del fabricant de tub i igualment 

els diàmetres exteriors i gruixos. 

 

17.4.4.3.- Normes d’execució de les instal·lacions 

17.4.4.3.1.- Execució de les instal·lacions d’incendi 

A.- POLSADORS D’ALARMA 

Els polsadors d'alarma es situaran en els llocs definits en plànols, però, per a la seva implantació s'han 

d'observar les instruccions generals.  

– Els polsadors s'han de situar en punts de molt fàcil accés i han de ser perfectament 

visibles.  

– La distància a recórrer des de qualsevol punt de l'àrea protegida fins a aconseguir un 

polsador d'alarma de la instal·lació que el protegeix ha de ser inferior a 25 metres.  

– Quan per les condicions `particulars de la decoració o utilització dels locals protegits 

puguin produir dificultats en la localització dels polsadors d'alarma, es senyalitzarà la 

possessió de cada un d'ells, pels mitjans especificats a la Norma UNE 23.033-81. 

B.- DISPOSITIUS D’ALARMA-SIRENA 

– Els dispositius d'alarma acústica i òptica es situaran a la central de senyalització i control o al 

costat d'aquesta. Si la central no està vigilada permanentment per personal, han de repetir els 

dispositius d'alarma en un lloc permanent vigilat.  

– La indicació d'alarma d'incendi, sempre es farà per un dispositiu lluminós en color vermell i una 

indicació lluminosa a la zona d'incendi.  

– Els dispositius d'alarma acústica es protegiran contra danys mecànics, pols i altres causes 

d'avaria.  

– Els dispositius de senyalització d'avaria, amb indicació òptica-acústica, es situaran a la central 

de senyalització i control. La indicació d'avaria es donarà per un senyal clarament diferenciada 

del senyal d'alarma d'incendi. 

C.- XARXA D’ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA 

Estesa de les línies interiors:  

Segons la utilització dels locals on s'instal·laran els sistemes de detecció atenent al deteriorament 

mecànic i un cert grau de resistència al foc, tindran les classes següents d'estesa admissible: 

A.- ESTESA SUPERFICIAL O FALS SOSTRE 

Tub aïllant rígid de PVC amb baixa emissió d'halògens. El tub anirà adossat al paviment i rebut 

mitjançant abraçadores o suports a decidir per la direcció facultativa i reflectida en pressupost. El 

diàmetre del tub en funció del nombre de conductors (vegeu apartat conductors) serà el següent: 

 

Connexió elèctrica dels conductors 

– Les connexions elèctriques dels detectors, polsadors, indicadors d'acció, sirenes, etc 

s'efectuaran amb conductors unipolars. L'aïllament serà V-750 per a tots els conductors i el tipus 

de conductor serà flexible de coure sense estanyar.  

– Les seccions seran com a mínim:  

– Línies detectors: 1,5 mm2.  

– Línies sirenes: 1,5 mm2  

– Resta de línies: 1,5 mm2. 

Caixes de derivació, distribuïdors 

Les caixes de derivació es marcaran en vermell externa i internament (mitjançant un punt adhesiu 

vermell) que indicaran que són línies de detecció d'incendi. Seran el tipus estanc protecció IP55.  

L'entrada del tub a la caixa es realitzarà mitjançant cons d'entrada o premsaestopes. 
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Entroncaments 

Els empalmaments s'efectuaran per borns a cargol i amb protecció de fils mitjançant terminals, els 

borns sense protecció del fil no són admissibles. 

Influències a les línies 

En cap cas podran passar pel mateix sistema de detecció amb cables d'energia, FM, enllumenat, etc.  

Sempre es guardarà una distància mínima de 30 cm a causa de que hi ha la possibilitat d'influència 

inductiva de les línies de detecció d'incendis per línies de corrent industrial. No s'admetran, que les 

línies tinguin contacte, o estiguin subjectes a tubs de calefacció, canonades d'aigua calenta, canals 

d'aire condicionat o de ventilació. 

Extintors 

La normativa vigent no és gens restrictiva pel que fa a la posició d'aquests aparells d'extinció. La seva 

implantació ve recollida en plans, però s'han d'observar les regles generals:  

– Els extintors s'han d'emplaçar pròxims als punts on es consideri que hi ha més probabilitat 

d'originar-se un incendi.  

– Han de situar-se, en tot cas, pròxims a les sortides del sector d'incendi que protegeixen i en els 

recorreguts d'evacuació. 

Implantació BIE 

Les BIE s'implantaran segons la ubicació que ve gràficament als plànols, però per a la seva implantació 

s'han de seguir les normes generals:  

Les BIE s’han instal·lar sòlidament fixades en paraments o pilars, preferentment prop de les portes de 

sortida i en els recorreguts d'evacuació, però mai han de constituir per a la utilització de les vies 

d'evacuació.  

– El centre geomètric de les BIE 45 mm. han d'estar a una alçada inferior a 1,50 m. amb 

relació a terra.  

– Les BIE 25 mm., Poden instal · lar a qualsevol altura sobre el sòl, sempre que el broquet 

i la vàlvula manual d'obertura es trobin a una alçada màxima de 1,50 m. amb relació a 

terra.  

– La separació màxima entre cada BIE i la seva més propera serà de 50 m.  

– Les BIE se senyalitzaran quan sigui difícil la seva localització, utilitzant el senyal 

establerta en UNE 23.033.  

– S'ha de mantenir al voltant de cada BIE una zona lliure d'obstacles prou àmplia com 

parell permetre l'accés a la mateixa i la maniobra, extensió i actuació amb la mànega. 

Execució de les canalitzacions hidràuliques 

Totes les canonades en els casos en què vagin encastades en paraments o sota paviments, es 

protegiran amb pintura antioxidant de base asfàltica. Les unions i peces especials aniran roscades. Per 

a la estanquitat de la unió, un cop aterrajats els tubs, es pintaran amb mini les rosques i en la unió 

s'emprarà estopa o cintes d'estanquitat.  

Quan la conducció vagi rebuda en els paraments o en forjats mitjançant grapes, aquestes seran d'acer 

galvanitzat, interposant anells elàstics de goma o feltre amb separació màxima de dos mil mil · límetres 

entre grapes.  

Quan la canonada travessi murs, envans o forjats, es disposarà un maneguet passamurs de 

fibrociment amb folgança mínima de 10mm i s'omplirà l'espai lliure amb massilla plàstica.  

Totes les canonades es netegessin de brutícia, òxids, pellofes i altres matèries estranyes, deixant-les 

en condicions per pintar-les. La pintura de protecció es donarà abans de muntar la canonada perquè 

d'aquesta manera s'eviti que es quedin sense pintar zones de difícil accés. Un cop instal·lada, es 

repassaran els desperfectes.  

La canonada galvanitzada s'imprimirà amb dues mans de pintura asfàltica si queda encastada. Els 

suports un cop construïts i abans del seu muntatge, s'imprimiran tots els elements metàl·lics no 

galvanitzats amb una capa de mini.  

Abans de procedir al seu aïllament o al seu pintat, es netejaran acuradament dels residus que hagin 

pogut acumular al llarg del seu muntatge, repassant de pintura les zones perjudicades.  

Totes les canonades, sense aïllar i vistes, es pintaran amb dues mans de pintura vermella en tota la 

longitud. Els suports es repassaran amb la pintura establerta com d'acabat.  

En els punts de la xarxa d'aigua en què siguin previsibles esforços mecànics sobre les canonades per 

causes extremes, s'han de protegir les canonades de manera eficaç per evitar efectes perjudicials. 

 A.- Proves parcials 
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Al llarg de l'execució, s'hauran de fer proves parcials, controls de recepció, etc de tots els elements que 

hagi indicat la D.F.  

B.-Proves finals.  

Acabada la instal·lació, serà sotmesa per parts, o en el seu conjunt, a les proves que s'indiquen, sense 

perjudici d'aquelles altres que sol · liciti la Direcció Facultativa de la instal·lació.  

C.-  Recepció provisional 

Una vegada realitzades les proves finals, amb resultats satisfactoris, es procedirà a l'acta de recepció 

provisional de la instal·lació.  

Amb aquesta acta es dóna per finalitzat el muntatge de la instal·lació.  

D.-  Recepció definitiva 

Transcorregut el termini contractual de garantia, en absència d'avaries o defectes de funcionament 

durant el mateix, o havent estat aquests inconvenients solucionats, la recepció provisional adquirirà 

caràcter de recepció definitiva, sense realització de proves noves, llevat que per part de la propietat o 

direcció facultativa s'hagi donat un avís en contra abans de finalitzar el període de garantia establert.  

E.- Proves reglamentàries.  

Es provarà el funcionament del sistema implantat. Per això es seleccionarà un nombre important 

d'equips i zones de provar (detectors, polsadors, comportes tallafocs, alarmes, ...)  

Independentment de la tramitació administrativa assenyalada en els anteriors apartats, referent a la 

posada en servei de les instal·lacions, les empreses subministradores de l'energia procediran abans de 

la connexió de les seves instal·lacions a les seves xarxes de distribució, a verificar les mateixes en 

relació amb l'aïllament que presenten amb relació a terra i entre conductors, així com respecte als 

corrents de fuites que es produeixin amb els receptors d'ús simultani connectats a la mateixa en el 

moment de realitzar la prova.  

Els valors obtinguts no seran inferiors a 250.000 Ohm. pel que fa a la resistència d'aïllament, 

determinada segons s'assenyala en la Instrucció MI.BT.017.  

Els corrents de fuga, en les condicions anteriorment indicades, no seran superiors, per al conjunt de la 

instal·lació o per a cada un dels circuits en què aquesta pugui dividir-se a efectes de la seva protecció, 

a la sensibilitat que presentin els interruptors diferencials instal · lats com protecció contra els contactes 

indirectes.  

Per tractar-se de local de pública concurrència, el instal·lador o mantenidor si és el cas, realitzaran les 

proves establertes a l'Ordre de Conselleria D'Industria Comerç i Turisme de 31 de Gener de 1990, 

prèviament a la recepció provisional de les obres. 

Llistes de comprovació de la instal·lació d’incendis 

Es realitzaran les següents proves, prèvies a la captació de les instal·lacions de detecció i extinció 

d'Incendis, corresponents a les NORMES CEPREVEN, els impresos s'adjunten a continuació.  

Aquests impresos hauran de ser farcits, executant les proves, en ells esmentades sobre les 

instal·lacions acabades; i es lliuraran a la Direcció Facultativa. 

Sistema d’alarma 

A.- Assajos per a la recepció 

Es procedirà a comprovar la marca, tipus i model dels següents elements:  

– Polsadors d'alarma  

– Alarmes acústiques  

– Retenidors electromagnètics de portes.  

– Central d'alarmes  

– Canalització del cablejat, sistemes de fixació.  

– Verificació de material, secció i aïllament de cables per interconnexió de detectors, 

central i  

– indicadors.  

– Es verifica el compliment de normes mitjançant certificats aportats pel fabricant. 

B.- Execució 

– Comprovació de la ubicació dels elements d’alarma.  

– Verificació de connexionat.  

– Verificació del traçat i canalització del circuit hidràulic. 

C.- Proves 

Comprovació de funcionament de:  
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– Polsadors  

– Alarma òptica i acústica.  

– Central d'alarma 

Extintors 

A.- Recepció 

– Tipus, capacitat i eficàcia dels extintors.  

– Es verifica el compliment de normes mitjançant certificats aportats pel fabricant. 

B.- Execució 

– Comprovació de la ubicació dels extintors.  

– Verificació dels elements de sustentació.  

– Col·locació de sinòptics d'ubicació d'extintor. 

C.- Proves 

– Comprovació de la càrrega mitjançant manòmetre d0indicació de l’extintor. 

Boques d’incendi Equipades 

A.- Recepció 

– Comprovació de materials i dimensions d'armaris.  

– Comprovació de dimensions del diàmetre de la llança.  

– Verificació de la longitud de la mànega.  

– Verificació de material, diàmetre i pressió nominal de la canonada.  

– Es verificarà el compliment de normes mitjançant certificats aportats pel fabricant. 

B.- Execució 

– Comprovació de la ubicació de les BIE’s. 

– Verificació del traçat del circuit hidràulic i dimensions de les canonades.  

– Verificació de les unions en trams de canonada.  

– Verificació de la sustentació i fixació de la canonada.  

– Col·locació de sinòptics d'ubicació presa de BIE. 

C.- Proves 

– Comprovació de la pressió amb manòmetre d’indicació de l’extintor. 

Portes protegides 

A.- Recepció 

– Verificació de classe RF.  

– Es verificarà el compliment de normes mitjançant certificats aportats pel fabricant. 

B.- Execució 

– Comprovació de la ubicació de les portes protegides. 

C.- Proves 

– Verificació dels dispositius de tancament i sistema antipànic. 

D.- Criteris d’acceptació 

Es supervisarà el funcionament del sistema d'acord amb les característiques del mateix. Punts a 

controlar:  

– Identificació i registre en control dels elements connectats a les seves línies.  

– Funcionament de l'alarma.  

– Identificació automàtica i registre del polsador provat.  

– Funcionament del sistema amb diferents fonts d'alimentació. 

F.- Criteris d’acceptació 

Els resultats obtinguts en les comprovacions han d'estar d'acord amb el projecte i les normes vigents. 

G.- Documentació de recepció 

Prèviament a la iniciació dels treballs d'instal·lació de protecció contra incendis a què es refereix el 

present projecte o durant el període de muntatge, la Direcció d'Obra podrà sol·licitar certificats 

d'homologació dels materials que intervenen en les instal·lacions elèctriques, així com documentació i 

catàleg en què s'indiquin les seves característiques principals.  

Qualsevol element fabricat en sèrie, construït sota prototip, haurà d’anar acompanyat amb el 

corresponent certificat d'homologació amb contrasenya de timbrat, realitzaran els oportuns assaigs dels 

materials instal · lats a criteri de la Direcció Facultativa, a càrrec del instal·lador. Per a la recepció de 

les instal·lacions, l'instal·lador lliurarà manual d'instruccions i recomanacions de manteniment que 

fonamentalment constarà de:  

– Memòria descriptiva de la instal·lació.  
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– Recomanacions d'ús i manteniment.  

– Protocols d'assaigs i proves.  

– Plànols reals a escala 1:50. 

– Catàlegs d'equips instal·lats en la seva totalitat, amb les característiques tècniques.  

– Certificats d'aquells elements que ho necessitin (grups electrògens, etc).  

 

Així mateix la Direcció d'Obra podrà exigir Certificat expedit pels Serveis Territorials d'Industrial i 

energia, que el instal·lador autoritzat que realitzarà la instal·lació no ha estat objecte de sanció.  

Un cop acabada l'obra el contractista confeccionarà tres còpies de Memòria, Plec de Condicions i 

Plànols, amb la instal·lació definitiva i última, que lliurarà al Director de l'Obra.  

– Acta de recepció.  

– Resultats de les proves.  

– Instruccions d'ús a seguir.  

– Projecte d'execució, en el qual amb una descripció de la instal·lació, es relacionaran totes les 

unitats i equips utilitzats, assenyalant marca, model, característiques i fabricant, així com plànols 

definitius del que executa, esquema d'esquemes elèctrics.  

– Un exemplar dels esquemes de principi de control i seguretat degudament emmarcat en 

impressió indeleble per a la seva col·locació a la sala de control.  

– Còpia del certificat presentat davant de la Delegació Provincial del Ministeri d'Indústria i Energia. 

 

17.4.4.4.- Condicions d’ús, manteniment i seguretat 

Les màquines, petits electrodomèstics i altres elements portàtils o fixos que es connectin a les 

instal·lacions projectades, s'hauran de fer per personal competent i seguint sempre les instruccions del 

fabricant de cada un dels aparells.  

Tenint en compte que per a la protecció de persones contra possibles contactes indirectes s'han previst  

en aquestes instal·lacions els interruptors diferencials, serà convenient provar periòdicament, o quan  

puguin sorgir dubtes, el correcte funcionament d'aquests aparells. Per a això es polsaran els botons de  

prova de tir que disposa els mateixos.  

Tenint en compte la importància que té des del punt de vista de la seguretat, les instal·lacions de  presa 

de terra, que han de ser comprovades obligatòriament pels serveis oficials en el moment de donar 

d'alta la instal·lació per al seu funcionament, s'hauran de realitzar mesuraments de la resistència de 

terra almenys un cop l'any i en l'època més seca i reparar immediatament els defectes que es trobin.  

En llocs en què el terreny no sigui favorable a la bona comprovació dels elèctrodes, aquests, així com  

també els conductors d'enllaç entre ells i el punt de posada a terra, es posaran al descobert per seu 

examen, almenys una vegada cada cinc anys.  

Qualsevol modificació important o ampliació de les instal·lacions elèctriques projectades haurà 

realitzar-se per un instal·lador elèctric autoritzat.  

Es zonifiquen els locals on s'expressés la prohibició de pas al personal aliè al manteniment i control del 

funcionament de la piscina.  

Els quadres secundaris, així com el principal i tots els que figuren en plans, duran tancament amb clau,  

havent de romandre tancats, només s'han d'accionar i podran ser oberts per personal autoritzat. 

 

17.4.5.- INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

17.4.5.1.- Característiques de les arquetes 

Haurà de suportar les sobrecàrregues normalitzades en cada cas i l'empenta del terreny. La tapa tindrà 

una resistència mínima de 5kN. Haurà de tenir un grau de protecció IP55. L'arqueta d'entrada, a més, 

han de disposar de tancament de seguretat i de dos punts per estesa de cables en parets oposades a 

les entrades de conductes situats a 150 mm del fons, que suportin una tracció de 5kN. 

 

17.4.5.2.- Característiques de la canalització 

Com a norma general, s'intentarà la màxima independència entre les instal·lacions de 

telecomunicacions i la resta de serveis. Els encreuaments amb altres serveis es realitzaran 

preferentment passant les canalitzacions de telecomunicacions per sobre de les altres. Els requisits 

mínims són:  

– La separació entre una canalització de telecomunicacions i els altres serveis serà, com a mínim, 

de 100 mm per traçats paral·lels i de 30 mm per a encreuaments.  
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– Si els canalitzacions interiors es realitzen amb canals per a la seva distribució conjunta amb 

altres serveis que no sigui de telecomunicacions, cadascun d'ells s'allotjarà en compartiments 

diferents. 

Tubs 

Seran de material plàstic no propagador de la flama, excepte en la canalització d'enllaç, en la qual 

seran metàl·lics resistents a la corrosió. Els de les canalitzacions externa, d'enllaç i principal seran de 

paret interior llisa.  

Tots els tubs vacants estaran proveïts de guia per facilitar l'estesa de les escomeses dels serveis de 

telecomunicacions entrants a l'immoble. Aquesta guia serà de filferro d'acer galvanitzat de 2 mm de 

diàmetre o corda plàstica de 5 mm de diàmetre. Sobresortirà 200 mm en els extrems de cada tub i 

haurà de romandre encara quan es produeixi la primera ocupació de la canalització.  

Totes les canalitzacions es realitzaran amb tubs, les dimensions i nombre s'indiquen a la memòria. Els 

tubs tindran les següents característiques:  

A.- Tubs de 63 mm:  

Tubs de polietilè d'alta densitat (PE-AD) de 65 mm de diàmetre exterior (diàmetre interior útil equivalent 

al tub rígid de PVC de 63 mm), densitat sense pigmentar major de 940 Kp/m3, resistència a tracció 

major de 19MPa i índex de fluïdesa entre 0,1 i 0,4 gr. (10 min.). La paret interior serà llisa de color 

natural i l'exterior corrugada de color verd. Aquests tubs compliran la norma UNE 53.131.  

En el cas de zones exposades (trànsit pesat, creus, etc) s'hauran instal · lar obligatòriament tubs de 

PVC de 3,2 mm de gruix.  

B.-Suports distanciadors i cintes:  

Els suports distanciadors s'empren per mantenir les distàncies entre tubs de PVC. Són negres i de 

qualsevol plàstic sempre que subjectin al tub i no es deformin o trenquin deixant caure des d'1 metre 

d'altura o torsionant-los 30ª en cada extrem. Quan la canalització és amb tubs de PE corrugats 

s'empren cintes que lliguen el conjunt de tubs. Són de poliamida PA66 autoextingible, de color natural i 

temperatura de servei entre -40tC i 105oC i han de suportar una càrrega de tracció mínima de 70Kp.  

C.- Construcció de prismes i canalització:  

Es denomina prisma al conjunt de tubs amb els seus separadors o cintes, enterrats en una rasa i, si 

escau, farcit de formigó, formant un conjunt compacte.  

D.- Tubs de 40mm i de 32mm:  

Tubs de polietilè d'alta densitat (PE-AD) densitat sense pigmentar major de 940Kp/m3, resistència a 

tracció major de 19MPa i índex de fluïdesa entre 0,1 i 0,4 gr. (10 min.). La paret interior serà llisa de 

color natural i l'exterior corrugada de color. Aquests tubs compliran la norma UNE 53.112.  

E.- Característiques mínimes dels tubs: 

 

Es consideren conformes amb les característiques anteriors els tubs que compleixin la sèrie de normes 

UNE EN 50086.  

Canals, safates i els seus accessoris:  

Els sistemes de conducció de cables tindran com a característiques mínimes, per a aplicacions 

generals, les indicades a la taula següent: 
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Es consideren conformes amb les característiques anteriors les canals que compleixin la norma UNE 

EN 50085 i les safates que compleixin la norma UNE EN 61537.  

Cablejat:  

Per al cablejat emprat en tota la instal·lació de radiodifusió sonora i televisió terrenal i satèl·lit, s'ha 

d'emprar un cable coaxial d'impedància característica de 75W. El cable escollit per a la nostra 

instal·lació es tracta del  

Cable Coaxial Gold (codi CAB-GOLDB per blanc, i CAB-GOLDN per negre) de la marca Tecatel. 

 

 

 

El cablejat utilitzat per a la telefonia serà el següent: 

A.- Cablejat multipar: 

Aquest cable es tracta del que discorre per la Canalització Principal creant la Xarxa de Distribució de 

TB.  

El cable escollit per a la nostra instal·lació és el cable de Telefonia 75 + 1p. distrib. de Televés (ref. 

2178), les dades tècniques es mostren a la següent taula: 

 

B.- Cablejat de dos parells 

Aquest tipus de cable és l'utilitzat des del Punt de Distribució ubicat en el Registre Secundari fins al 

Punt de Terminació de Xarxa dels habitatges, ubicat al Punt d'Accés d'Usuari dels habitatges, pel fet 

que aquestes sempre necessiten de l'arribada de dos parells.  

El cable de dos parells emprat per a aquesta funció es tracta del cable de Telefonia 2p connexió de 

Televés (ref. 2171), les dades tècniques s'observen en la següent taula: 
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C.- Cablejat d’un parell 

Aquest és el cable telefònic comú, que s'utilitza principalment des del PTX fins a la presa, creant així la 

Xarxa Interior d'usuari, encara que també és típic el seu ús en la canalització secundària.  

El cable d'un parell triat per a la nostra instal·lació és el cable de Telefonia 1p connexió de Televés (ref. 

2170). Les seves dades tècniques els podem observar a la següent taula: 

 

 

Regletes de connexió 

Estan constituïdes per un bloc de material aïllant proveït de 10 parells de terminals. Cadascun 

d'aquests terminals tindrà un costat preparat per connectar els conductors de cable.  

L'altre costat estarà disposat de tal manera que permeti la connexió dels cables de connexió de servei 

interior o dels ponts.  

El sistema de connexió serà per desplaçament d'aïllant, realitzant-se la connexió mitjançant eina 

especial. Han de permetre la possibilitat de mesurar, almenys cap a ambdós costats, sense aixecar les 

connexions. En el Registre Principal s'inclourà un regleteig que indiqui clarament quina és l'habitació a 

la qual va destinat cada parell i l'estat de la resta parells lliures.  

La resistència a la corrosió dels elements metàl·lics ha de ser tal que suporti les proves estipulades a la 

Norma UNE 20501-2-11.  

Es trien regletes de 10 parells de Televés (ref. 2172), les dades tècniques són mostrats en la següent 

taula: 

 

En els Punts de Distribució, trobats en els registres secundaris de cadascuna de les plantes, hi trobem 

les regletes que fan la unió entre la Xarxa de Distribució i la Xarxa de Dispersió, a més d'albergar els 

parells de reserva.  

Es trien regletes de 5 parells de Televés (ref.2173), les dades tècniques són mostrats en la següent 

taula: 
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Bases d’Accés Terminal (BAT) 

La BAT estarà dotada de connector femella tipus Bell de 6 vies, que compleixi el que especifica el Reial 

Decret 1376/89, de 27 d'octubre. Aniran encastats a la paret. Aquestes caixes han de disposar per a la 

fixació de l'element de connexió (BAT o presa d'usuari) de, almenys, dos orificis per a cargols separats 

entre si un mínim de 60 mm, i tindran, com a mínim, 42 mm de fons i 64 mm en cada costat exterior. 

A les habitacions de l'edifici, hi haurà tres registres de presa (un per a cada servei: TB + XDSI accés 

bàsic, TLCA i SAFI, i RTV), per cada habitació.  

Els registres de presa tindran en els seus voltants (màxim 500 mm) una presa de corrent altern, o base 

d'endoll. 

 

17.4.5.3.- Condicions en la distribució interior dels rit 

Característiques constructives: els recintes d'instal·lacions de telecomunicació hauran de tenir les 

següents característiques constructives mínimes: 

– Enrajolat: paviment rígid que dissipi càrregues electrostàtiques.  

– Parets i sostre amb capacitat portant suficient  

– El sistema de presa de terra es farà segons el que disposa l'apartat 7 de les 

especificacions tècniques del RD 401/2003.  

– Ubicació del recinte: els recintes estaran situats en zona comunitària. El RITI estarà 

sobre la rasant. El RITS estarà en la coberta o terrat (mai per sota de l'última planta de 

l'immoble). 

En els casos en què pogués haver un centre de transformació d'energia pròxim, caseta de maquinària 

d'ascensors o maquinària d'aire condicionat, els recintes d'instal·lacions de telecomunicacions es 

distanciaran d'aquests un mínim de 2 metres, o bé se'ls dotarà d'una protecció contra camp 

electromagnètic prevista a l'apartat 7.3 de les especificacions tècniques del RD 401/2003.  

S'evitarà, en la mesura del possible, que els recintes es trobin en la projecció vertical de canalitzacions 

o desguassos i, en tot cas, es garantirà la seva protecció enfront de la humitat. 

– Ventilació: el recinte disposarà de ventilació natural directa que permet una renovació 

total de l'aire del local de més de dues vegades per hora.  

– Instal·lacions elèctriques dels recintes: s'habilitarà una canalització elèctrica directa des 

del quadre de serveis generals de l'immoble fins a cada recinte, constituïda per cables 

de coure amb aïllament fins a 750 V i de 2 x 6 + T mm2 de secció mínimes, anirà al 

interior d'un tub de 32 mm de diàmetre mínim o canal de secció equivalent, de forma 

encastada. 

Aquesta canalització finalitzarà en el corresponent quadre de protecció, que tindrà les dimensions 

suficients per instal · lar en el seu interior les proteccions mínimes, i una previsió per a la seva 

ampliació en un 50 per 100, que s'indiquen a continuació: 

– Interruptor magnetotèrmic de tall general: tensió nominal mínima 230/400 V ca, intensitat 

nominal 25 A, poder de tall 6kA.  

– Interruptor diferencial de tall omnipolar: tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 

50-60 Hz, intensitat nominal 25 A, intensitat de defecte 30mA de tipus selectiu, 

resistència de curtcircuit 6KA.  

– Interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar per a la protecció de l'enllumenat del recinte: 

tensió nominal mínima 230/400Vca, intensitat nominal 10 A, poder de tall 6kA.  

– Interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar per a la protecció de les bases de presa de 

corrent del recinte: tensió nominal mínima 230/400Vca, intensitat nominal 16 A, poder de 

tall 6kA. 

Al recinte superior, a més, es disposarà d'un interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar per a la 

protecció dels equips de capçalera de la infraestructura de radiodifusió i televisió: tensió nominal 

mínima 230/400Vca, intensitat nominal 16 A, poder de tall 6kA.  
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Si es precisés alimentar elèctricament qualsevol altre dispositiu situat en qualsevol dels recintes, es 

dotarà el quadre elèctric corresponent amb les proteccions adequades.  

Els esmentats quadres de protecció es situaran el més pròxim possible a la porta d'entrada, tindran 

tapa i podran anar instal · lats de forma encastada o superficial. Seran de material plàstic no 

propagador de la flama.  

Han de tenir un grau de protecció mínim IP 4X + IK 05 Disposaran d'un regleter apropiat per a la 

connexió del cable de posada a terra.  

A cada recinte hi haurà, com a mínim, dues bases d'endoll amb presa de terra i de capacitat mínima de 

16 A. Es dotarà amb cables de coure amb aïllament fins a 750 V i de 2 x 2,5 + T mm2 de secció. Al 

recinte superior es disposarà, a més, de les bases d'endoll necessàries per alimentar les capçaleres de 

RTV.  

Al lloc de centralització de comptadors, haurà de preveure espai suficient per a la col · locació de, 

almenys, dos comptadors d'energia elèctrica per a la seva utilització per possibles companyies 

operadores de serveis de telecomunicació. Amb aquesta finalitat, s'habilitaran, almenys, dues 

canalitzacions de 32 mm de diàmetre des del lloc de centralització de comptadors fins a cada recinte de 

telecomunicacions, on existirà espai suficient perquè la companyia operadora de telecomunicacions 

instal el corresponent quadre de protecció que, previsiblement , estarà dotat amb almenys els següents 

elements:  

– Buit per al possible interruptor de control de potència (ICP).  

– Interruptor magnetotèrmic de tall general: tensió nominal mínima 230/400Vca, intensitat 

nominal 25 A, poder de tall 6kA.  

– Interruptor diferencial de tall omnipolar: tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 

50-60 Hz, intensitat nominal 25 A, intensitat de defecte 30mA, resistència de curtcircuit 

6kA.  

– Tants elements de seccionament com es consideri necessari.  

– Enllumenat: s'habilitaran els mitjans perquè en els RIT hi hagi un nivell mitjà 

d'il·luminació de 300 lux, així com un aparell d'il·luminació autònom d'emergència.  

Identificació de la instal·lació: en tots els recintes d'instal·lacions de telecomunicació existirà una placa 

de dimensions mínimes de 200 x 200 mm (ample x alt), resistent al foc i situada en lloc visible entre 

1200 i 1800 mm d'altura, on aparegui el número de registre assignat per la Prefectura Provincial 

d'Inspecció de Telecomunicacions al projecte tècnic de la instal·lació. 

 

17.4.5.4.- Característiques dels registres 

Registres d’enllaç 

Es consideren conformes els registres d'enllaç de característiques equivalents als classificats segons la 

taula següent, que compleixin amb la UNE 20451 o amb la UNE EN 50298. Quan estiguin a l'exterior 

dels edificis seran conformes a l'assaig 8.11 de l'esmentada norma. 

 

Registres secundaris 

Es podran realitzar bé practicant al mur o paret de la zona comunitària de cada planta (replans) un buit 

de 150 mm de profunditat a una distància mínima de 300 mm del sostre en la seva part més alta. Les 

parets del fons i laterals hauran de quedar perfectament arrebossades i, en la del fons, s'adaptarà una 

placa de material aïllant (fusta o plàstic) per subjectar amb cargols els elements de connexió 

corresponents. Han de quedar perfectament tancats assegurant un grau de protecció IP-3X, segons EN 

60529, i un grau IK.7, segons UNE EN 50102, amb tapa o porta de plàstic o amb xapa de metall que 

garanteixi la solidesa i indeformabilitat del conjunt, o bé encastant al mur o muntant en superfície, una 

caixa amb la corresponent porta o tapa que tindrà un grau de protecció IP 3X, segons EN 60529, i un 

grau IK.7, segons UNE EN 50102. Es consideraran conformes els registres secundaris de 

característiques equivalents als classificats anteriorment que compleixin amb la UNE EN 50298 o amb 

la UNE 20451. 

Registres de pas i terminació de xarxa 
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Seran caixes de plàstic, proveïdes de tapa de material plàstic o metàl·lic, que compleixin amb la UNE 

20451. Per al cas dels registres de pas, també es consideraran conformes les que compleixin amb la 

UNE EN 50298. Han de tenir un grau de protecció IP 33, segons EN 60529, i un grau IK.5 segons la 

UNE EN 50102.  

Es col·locaran encastats a la paret. 

Registres de pas 

Són caixes quadrades amb entrades laterals pre iniciat i igual en les seves quatre parets, a les que es 

podran acoblar cons ajustables multidiàmetre per a entrada de conductes.  

Es col·loqués com a mínim un Registre de Pas:  

– Cada 15 m de longitud de les canalitzacions secundàries i d'interior d'usuari  

– En els canvis de direcció de radi inferior a 12 cm. per a locals o 25 cm per a oficines.  

Es defineixen tres tipus de Registres de Pas: 

 

Els registres seran: 

– Tipus A: per a canalitzacions secundàries en trams comunitaris.  

– Tipus B: per a canalitzacions interiors d'usuari TB + XDSI.  

– Tipus C: per a canalitzacions interiors d'usuari RTV i TLCA + SAFI.  

S'admetrà un màxim de dues corbes de 90 º entre dos registres de Pas.  

Els registres es col·locaran encastats. Quan van intercalats en la canalització secundària s'ubicaran en 

llocs d'ús comunitari, amb la seva aresta més pròxima a la trobada entre dos paraments a 100 mm.  

En canalitzacions secundàries mitjançant canaletes, els registres de Pas seran els corresponents a les 

canaletes utilitzades. 

 

17.4.5.5.- Condicions generals de la instal·lació de radiodifusió sonora terrenal, 

televisió i satèl·lit 

Instal·lació de radiodifusió sonora i televisió digital terrestre 

El conjunt per a la captació de serveis de terrenals, estarà compost per les antenes, pals, torretes i 

altres sistemes de subjecció d'antena necessaris per a la recepció dels senyals de radiodifusió sonora i 

de televisió terrenals difoses per entitats amb títol habilitant.  

Els pals d'antena, supòsits aquests metàl·lics, es connectaran a la presa de terra de l'edifici a través del 

camí més curt possible, amb cable de secció 25 mm2 mínim i es connectarà al parallamps a través del 

camí més curt possible amb cable d'igual secció.  

S'utilitzarà un sol pal per la col·locació de les antenes. Serà un tub de ferro galvanitzat, perfil tipus rodó 

de diàmetre 40 mm i 2 mm de gruix. El pal es col·locarà en una torreta tipus comercial.  

La torreta, de base triangular, estarà formada per 3 tubs d'acer de diàmetre 20 mm units per varetes 

d'acer diàmetre 6 mm. La seva base, amb tres perns de subjecció, s’ancorarà en una sabata de formigó 

que formi un cos únic amb la coberta de l'edifici en el punt indicat al mapa de la mateixa.  

La base de la torreta haurà embotir-se en una sabata de formigó que sobresortirà 10 cm. del sòl. Les 

seves dimensions seran definides per l'arquitecte, tenint en compte que les càrregues dinàmiques, 

calculades segons les Normes espanyoles MV-101 i NTE-ECV, seran com a màxim les següents:  

– Esforç vertical sobre la base: 140 Kg.  

– Esforç horitzontal sobre la base: 76 Kg.  

– Moment màxim a la base: 219 Kg.  

La càrrega màxima admissible de vent a les antenes per l'estructura serà de 56 kg., Superior a la que 

produiran les antenes proposades per al sistema amb vents de 150 km. / H. En qualsevol cas, no se 

situés cap altre element mecànic sobre la torreta o màstil sense l'autorització prèvia d'un tècnic 

competent, responsable de l'ampliació.  

Les antenes es col·locaran al pal separades entre si almenys 1 m entre punts d'ancoratge. A la part 

superior, l'antena de UHF i, en la inferior, la de FM.  

Les antenes i elements annexos: suports, ancoratges, etc hauran de ser de materials resistents a la 

corrosió o tractats convenientment a aquests efectes. Els pals o tubs que serveixin de suport a les 

antenes i elements annexos, hauran d'impedir, o almenys dificultar, l'entrada d'aigua en ells i, en tot 

cas, han de garantir l'evacuació de la qual es pogués recollir. Per a la instal·lació dels equips de 
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capçalera es respectés l'espai reservat per a aquests equips i, en cas de discrepància, el redactor del 

Projecte o el tècnic que porti la direcció d'obra decidirà la ubicació i espai d'ocupar.  

Els mescladors es col·locaran en una posició tal que faciliti la posterior connexió amb els equips de 

capçalera de satèl·lit.  

El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant, com a mínim, dues preses elèctriques per als 

serveis de ràdio i televisió terrenal i de satèl·lit.  

En els Registres Secundaris es tindrà especial cura de no provocar pinçaments en els cables coaxials 

(condició que s'ha de respectar en tota la instal·lació), respectant els radis de curvatura que recomani el 

fabricant dels mateixos.  

Els derivadors es fixaran al fons del registre, de manera que no quedin solts.  

El cable coaxial, on no discorri sota tub, es subjectarà cada 40 cm. com a màxim, amb brides o grapes 

no estrangulants i el traçat dels mateixos no impedirà la còmoda manipulació i substitució de la resta 

d'elements del registre.  

Els materials utilitzats disposaran del marcatge CE. 

 

17.4.5.6.- Condicions generals d’instal·lació de televisió i radiodifusió sonora per 

satèl·lit 

Els requisits següents fan referència a la instal·lació de l'equipament captador, entenent com a tal el 

conjunt format per les antenes i altres elements del sistema captador, juntament amb les fixacions a 

l'emplaçament, per evitar en la mesura del possible riscos a persones o béns.  

Les antenes i elements del sistema captador de senyals suportaran les següents velocitats de vent:  

– Per a sistemes situats a menys de 20 m del terra: 130 km/h. 

– Per a sistemes situats a més de 20 m del terra: 150 km/h.  

Totes les parts accessibles que hagin de ser manipulades o amb les que el cos humà pugui establir 

contacte hauran d'estar a potencial de terra o adequadament aïllades.  

Amb la finalitat exclusiva de protegir l'equipament captador i per evitar diferències de potencial 

perilloses entre aquest i qualsevol altra estructura conductora, l'equipament captador haurà de 

permetre la connexió d'un conductor de coure d'una secció de, almenys, 25 mm2 de secció amb el 

sistema de protecció general de l'edifici.  

S'instal·lessin dues bases d'ancoratge, a la coberta de l'edifici amb les característiques indicades en la 

memòria.  

Quan s'instal·lin antenes parabòliques s'haurà de tenir present almenys el que indica el Reglament pel 

que fa a captació, seguretat, radiació i susceptibilitat del conjunt de captació dels serveis per satèl·lit. 

 

17.4.5.7.- Condicions generals de seguretat entre instal·lacions 

Com a norma general, es procurarà la màxima independència entre les instal·lacions de 

telecomunicació i les de la resta de serveis.  

Els requisits mínims de seguretat entre instal·lacions seran els següents:  

– Les canalitzacions han d'estar, com a mínim, a 10 cm. de qualsevol trobada entre dos 

paraments.  

– La separació entre una canalització de telecomunicació i les d'altres serveis serà, com a mínim, 

de 10 cm. per traçats paral·lels i de 2 cm. per encreuaments  

– Si les canalitzacions secundàries es realitzen amb canaletes per a la distribució conjunta amb 

altres serveis que no siguin de telecomunicació, cada un d'ells s'allotgés en compartiments 

diferents. La rigidesa dielèctrica dels envans de separació d'aquestes canalitzacions 

secundàries conjuntes haurà de tenir un valor mínim de 15 kV / mm (UNE 21316). Si són 

metàl·liques, es posaran a terra.  

Els encreuaments amb altres serveis es realitzaran preferentment passant les conduccions de 

telecomunicació per sobre de les d'un altre tipus.  

En el cas d'infraestructures comunes que incorporin serveis de XDSI, i sempre que coexisteixin cables 

elèctrics de 220 V i cables XDSI, es prendran les següents precaucions:  

– Es respectarà una distància mínima de 30 cm. en el cas d'un traçat paral·lel al llarg d'un 

recorregut igual o superior a 10 m. Si aquest recorregut és menor, la separació mínima, en tot 

cas, serà de 10 cm.  
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– Si hi hagués necessitat de que es creuessin dos tipus de cables, elèctrics i XDSI, ho faran en un 

angle de 90 graus. 

En el cas de llums de neó, es recomana que estiguin a una distància superior a 30 cm. dels cables 

XDSI.  

En el cas de motors elèctrics, o qualsevol equip susceptible d'emetre forts paràsits, es recomana que 

estiguin a una distància superior a 3 m dels cables XDSI. En el cas que no fos possible evitar els 

paràsits, es recomana utilitzar cables apantallats.  

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

disposaran de manera que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una distància de, 

com a mínim 3 cm., Que haurà de ser:  

– de 20 cm. com a mínim en el cas d'encreuaments amb conductors de Baixa Tensió  

– de 20 cm. com a mínim en el cas d'encreuaments amb canalitzacions de gas i aigua.  

En cas de proximitat amb conductes de calefacció, aire calent, o fum, les canalitzacions de 

telecomunicació s'establiran de manera que no puguin arribar a una temperatura perillosa i, per tant, es 

mantindran separades per una distància convenient o pantalles calòriques.  

Les canalitzacions per als serveis de telecomunicació no se situessin paral·lelament per sota d'altres 

canalitzacions que puguin donar lloc a 120 condensacions, tals com les destinades a conducció de 

vapor, d'aigua, etc, llevat que es prenguin les precaucions per protegir contra els efectes d'aquestes 

condensacions.  

Les conduccions de telecomunicació, les elèctriques i les no elèctriques només podran anar dins un 

mateix canal o buit en la construcció (si ho permet la Norma), quan es compleixin simultàniament les 

següents condicions:  

– La protecció contra contactes indirectes està assegurada per algun dels sistemes de la Classe 

A, assenyalats en la Instrucció MI BT 021 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, 

considerant a les conduccions no elèctriques, quan siguin metàl · liques, com elements 

conductors.  

– Les canalitzacions de telecomunicacions estaran convenientment protegides contra els 

possibles perills que pugui presentar la seva proximitat a canalitzacions, i especialment es tindrà 

en compte:  

– L'elevació de la temperatura, deguda a la proximitat amb una conducció de fluid calent.  

– La condensació.  

– La inundació, per avaria en una conducció de líquids. En aquest cas es prendran totes 

les disposicions convenients per assegurar l'evacuació d'aquests.  

– La corrosió, per avaria en una conducció que contingui un fluid corrosiu.  

– L'explosió, per avaria en una conducció que contingui un fluid inflamable. 

 

17.4.5.8.- Condicions generals d’accessibilitat 

Les canalitzacions de telecomunicació es disposaran de manera que en qualsevol moment es pugui 

controlar el seu aïllament, localitzar i separar les parts avariades i, arribat el cas, reemplaçar fàcilment 

els conductors deteriorats. 

 

17.4.5.9.- Condicions generals d’identificació 

En els Registres Secundaris s'identifiqués mitjançant anells etiquetats la correspondència existent entre 

tubs i  locals en planta i en el registre principal de telefonia s'adjuntarà fotocòpia de l'assignació 

realitzada en projecte a cadascun dels parells del cable de la xarxa de distribució. Els parells del 

regleters de sortida es numeraran d'acord amb l'esmentada assignació.  

Els tubs de la canalització principal, inclosos els de reserva, s'identificaran amb anell etiquetat en tots 

els punts en els que són accessibles i a més, en els destinats al servei de RTV, s'identificaran els 

programes dels quals és portador, de forma genèrica , el cable al allotjat.  

En tots els casos els anells etiquetats hauran de recollir de forma clara, inequívoca i en suport plàstic, 

plastificat o similar la informació requerida. 
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17.4.5.10.- Condicions generals de compatibilitat electromagnètica 

Terra local 

El sistema general de terra de l'immoble ha de tenir un valor de resistència elèctrica no superior a 10 t 

respecte de la terra llunyana.  

El sistema de posada a terra en cadascun dels RIT constarà essencialment d'un anell interior i tancat 

de coure, en el qual es troba intercalada, almenys, una barra col · lectora, també de coure i sòlida, 

dedicada a servir com  

Terminal de terra dels RIT. Aquest Terminal serà fàcilment accessible i de dimensions adequades, 

estarà connectat directament al sistema general desterra l'immoble en un o més punts.  

A ell es connectés el conductor de protecció o d'equipotencialitat i els altres components o equips que 

han d'estar posats a terra regularment (per exemple, els dispositius de protecció contra sobretensions).  

Els conductors de l'anell de terra estaran fixats a les parets dels RIT, a una altura que permeti la seva 

inspecció visual i la connexió dels equips. L'anell i el cable de connexió de la barra col · lectora al 

terminal general de terra de l'immoble estaran formats per conductors flexibles de coure de 25 mm2 de 

secció.  

Si a l’edifici existeix més d'una presa de terra de protecció, hauran d'estar elèctricament unides.  

Els suports, ferramentes, bastidors, safates, etc metàl·lic dels RIT estaran units a la terra local.  

 Interconnexions equipotencials i apantallament  

Es suposa que l’edifici compta amb una xarxa d'interconnexió comuna, o general d'equipotencial tat, 

del tipus mallat, unida a la posada a terra del propi immoble. Aquesta xarxa estarà també unida a les 

estructures, elements de reforç i altres components metàl·lics de l’edifici.  

Tots els cables amb portadors metàl·lics de telecomunicació procedents de l'exterior de l'edifici seran 

apantallats, estant l'extrem de la seva pantalla connectat a terra local en un punt tan pròxim com sigui 

possible de la seva entrada al recinte que allotja el punt d'interconnexió i mai a més de 2 m de 

distància.  

Accessos i cablejat  

Amb la finalitat de reduir les possibles diferències de potencial entre els seus recobriments metàl·lics, 

l'entrada dels cables de telecomunicació i d'alimentació d'energia es realitzarà a través d'accessos 

independents, però pròxims entre si, i pròxims també a l'entrada del cable d'unió de posada a terra de 

l'edifici.  

Compatibilitat electromagnètica entre sistemes  

A l'ambient electromagnètic que cal esperar en els RIT, la normativa internacional (ETSI i UIT) li 

assigna la categoria ambiental classe 2.  

Per tant, els requisits exigibles als equipaments de telecomunicació d'un RIT amb els seus cablejats 

específics, per raó de l'emissió electromagnètica que generen, figuren en la norma ETS 300.386 de 

l'ETSI El valor màxim acceptable d'emissió de camp elèctric de l'equipament o sistema per a un 

ambient de classe 2 es fixa en 40 dBμV/m dins de la gamma de 30 MHz-230 MHz i en 47 dBμV / m en 

la de 230 MHz-1000 MHz, mesurats a 10 m de distància. Aquests límits són d'aplicació als RIT tot i que 

només disposin al seu interior d'elements passius.  

 Tallafocs  

S'instal·laran tallafocs per evitar el desplaçament de gasos, vapors i flames a l'interior dels tubs en els 

casos següents:  

– En tots els tubs d'entrada a envoltants que continguin interruptors, seccionadors, fusibles, relés, 

resistències i altres aparells que produeixin arcs, espurnes o temperatures elevades.  

– En els tubs d'entrada o envoltants o caixes de derivació que només continguin terminals, 

entroncaments o derivacions, quan el diàmetre dels tubs sigui igual o superior a 50 mm  

Si en un determinat conjunt, l'equip que pugui produir arcs, espurnes o temperatures elevades està 

situat en un compartiment independent del que conté els seus terminals de connexió i entre ambdós hi 

ha passamurs o premsaestopes antideflagrants, l'entrada al compartiment de connexió pot efectuar-se 

seguint el que indica en el paràgraf anterior.  

En els casos en què es necessitin tallafocs, aquests es muntaran el més a prop possible de les 

envoltants i en cap cas a més de 450 mm d'elles.  

Quan dos o més envoltants que, d'acord amb els paràgrafs anteriors, precisin tallafocs d'entrada, 

estiguin connectades entre si per mitjà d'un tub de 900 mm o menys de longitud, n'hi haurà prou amb 

posar un sol tallafoc entre elles a 450 mm o menys de la més allunyada.  
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En els conductes que surten d'una zona perillosa a una altra de menor nivell de perillositat, el tallafocs 

es col·loqués en qualsevol dels dos costats de la línia límit, però s'instal·lés de manera que els gasos o 

vapors que puguin entrar en el sistema de tubs a la zona de major nivell de perillositat no puguin passar 

a la zona menys perillosa. Entre els tallafocs i la línia límit no han d'unir acoblaments, caixes de 

derivació o accessoris.  

La instal·lació de tallafocs haurà de complir els següents requisits:  

– La pasta de segellat haurà de ser resistent a l'atmosfera circumdant i als líquids que pogués 

haver presents i tenir un punt de fusió per sobre dels 90ª. 

– El tap format per la pasta haurà de tenir una longitud igual o major al diàmetre interior del tub i, 

en cap cas, inferior a 16 mm.  

– Dins dels tallafocs, no s'han de fer empalmaments ni derivacions de cables.  

Tampoc haurà de omplir amb pasta cap caixa o accessori que contingui entroncaments o derivacions:  

– Les instal·lacions sota tub hauran de dotar de purgadors que impedeixin l'acumulació excessiva 

de condensacions o permetin una purga periòdica  

– Podran utilitzar cables d'un o més conductors aïllats sota tub o conducte.  

Quan un tub o conducte contingui tres o més cables, la secció ocupada pels mateixos, comprès el seu 

aïllament farciment i coberta exterior, no serà superior al 40% de la del tub o conducte. 

 

17.4.5.11.- Secret de les telecomunicacions 

L'Article 49 de la Llei 11/1998 de 24 d'Abril, general de telecomunicacions, obliga els operadors que 

prestin serveis de Telecomunicació al públic a garantir el secret de les comunicacions, tot això de 

conformitat amb els articles 18.3 i 55.2 de la Constitució i l'Art. 579 de la Llei d'enjudiciament criminal.  

Atès que en aquest Projecte s'han dissenyat xarxes de comunicacions de Telefonia Disponible al Públic 

s'hauran d'adoptar les mesures tècniques necessàries per a complir la Normativa vigent en funció de 

les característiques de la Infraestructura utilitzada.  

En el moment de redacció d'aquest Projecte la Normativa vigent és el Reial Decret 401/2003, per la 

qual cosa, atenent a aquest RD, es col·locaran panys en tots els registres de telefonia i RDSI i 

s'assegurés que tots els cables discorrin per l'interior de tubs o canaletes tancats. 

 

17.4.6.- INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I RENOVACIÓ D’AIRE 

17.4.6.1.- Condicions que han de complir els materials 

Tots els materials i equips seran normalitzats d'alta qualitat, i d'últim disseny, del fabricant qualificat, els 

equips que realitzen funcions similars, hauran de procedir del mateix fabricant.  

Tots els materials i equips seran nous i vindran proveïts del seu corresponent certificat de qualitat, per 

les característiques i condicions d'utilització.  

El maneig de la instal·lació i proves de tots els materials i equips s'efectuaran en estricte acord amb les 

normes legals i recomanacions donades pel fabricant.  

Els materials i equips defectuosos o que resultin avariats en el curs de les proves, seran substituïts o 

reparats de manera satisfactòria per a la Direcció d'Obra 

 

17.4.6.2.- Unitats de tractament d’aire 

Recepció 

– Marca i model.  

– Potència calorífica-frigorífica.  

– Tipus de refrigerant.  

– Pes de la màquina.  

– Nombre de circuits.  

– Nombre de compressors.  

– Nombre d'etapes.  

– Sistema de Control.  

– Sistema de protecció anticorrosiva.  

– Cabal d'aire.  

– Verificació del compliment de normes mitjançant certificats aportats pel fabricant 

Execució 

Per al muntatge d'aquest equip es disposarà d'una bancada antivibratòria i es respectaran les 

distàncies de seguretat per a manteniment especificades pel fabricant. Es comprovarà la resistència 
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dels materials estructurals que suporten la càrrega i la no transmissió de vibracions a element 

constructiu algun.  

Especial atenció es prestarà a la distància mínima que s'ha de deixar lliure sobre dels ventiladors del 

condensador de la refredadora per no entorpir el tir d'aire, i la distància mínima recomanada de 1,8 

metres, així com una distància al voltant de 1,2 metres per a realitzar operacions de manteniment.  

Es comprovarà que les unitats contenen almenys els següents elements:  

– Moble i xassís resistent als agents exteriors.  

– Aïllament tèrmic en transport de fluids tèrmics i aïllament acústic en elements 

susceptibles de transmissió de sorolls.  

– Ventiladors de condensació d'alta eficiència.  

– Compressors dotats d'escalfador de càrter, pressòstats d'alta i baixa, i sistemes de 

protecció contra arrencades freqüents.  

– Ventiladors silenciosos i amb protecció tèrmica.  

– Comprovació abans de la posada en marxa que la unitat integra tots els dispositius de 

comandament i protecció especificats pel fabricant de l'equip.  

– Control previ de la càrrega d'oli en els compressors i comprovació dels circuits elèctrics 

demando i de control.  

– Es comprovarà la ubicació de la unitat, i el diàmetre i seccions de canonades i conductes 

d'entrada sortida. Així com els accessoris indicats en els documents del projecte. 

 

17.4.6.3.- Elements de difusió 

Recepció 

Aquesta especificació es refereix als difusors d’aire. 

Materials 

El difusor serà d'alumini anoditzat i el registre de xapa d'acer. 

Execució 

Es realitzarà el control dimensional.  

Es comprova la connexió a la xarxa de conductes així com el suport dels difusors  

El muntatge es realitzarà preferentment amb cargols ocults. Serà de tipus circular o quadrat segons 

s'indiqui en mesuraments.  

Tindran com interiors desmuntables i quan s'indiqui en mesuraments, ajustables en posició.  

S'instal·laran, en els llocs indicats en els plànols els difusors rectangulars. Aquests difusors 

rectangulars seran de xapa d'alumini anoditzat i estaran dotats de lames deflectores i de regulació 

exterior de cabal per l'equilibrat i perfecta distribució de l'aire.  

Efectuaran una correcta barreja amb l'aire ambient i el seu nivell de soroll és de 30 dB. com a màxim. 

Recepció i assajos 

Es verificarà el tipus, marca i model.  

Verificació del material i protecció dels suports i elements guies.  

Verificació del compliment de normes mitjançant certificats aportats pel fabricant de canonada i 

aïllament.  

El mesurament de cabal, es farà posicionant l'aparell de mesura en el punt marcat pel fabricant i la 

lectura de l'instrument recomanat pel fabricant, s'ha de multiplicar pel factor indicat pel mateix. La 

mesura es farà conforme a la Norma UNE 100.010-89 Climatització - Proves d'ajust i equilibrat. 

Medició i abonament 

Es mesuraran i abonaran per unitat muntada, considerant inclòs el contramarco de fixació, cargols i 

segellat. 

 

17.4.6.4.- Canonades de circuit hidraulic 

Aquesta especificació és aplicable a canonades per soldar amb pressió nominal fins a 25atm (PN-25), 

per a aigua o líquids. Els materials emprats en la instal·lació del circuit hidràulic estaran d'acord amb el 

descrit en la ITE 05.2. 

Material 

El material utilitzat serà acer negre soldat o estirat sense soldadura i tindran com a mínim la qualitat 

marcada per les normes UNE 19040 (DIN 2440) o UNE 19041. Els diàmetres nominals variaran entre 

DN-6 a DN-150. El material serà Acer St 35 segons DIN-17100. Les dimensions, gruix de la paret i 

pesos compliran DIN-2440 i l'acabat serà negre segons DIN-2444. 
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Accessoris 

Els accessoris seran d'acer St.35 segons DIN-17100, del tipus soldat. Les Tes i Reduccions compliran 

DIN-2615 i es faran servir colzes de ràdio llarg en els llocs on l'espai ho permeti segons DIN-2605. Els 

suports han de complir el que exigeix la Instrucció UNE100-152-88 "Climatització: Suports de 

Canonades" i la ITE 05.2.7. 

Execució 

Durant la instal·lació del circuit hidràulic, l'instal·lador protegirà degudament tots els aparells i 

accessoris, col·locant taps o cobertes en les canonades que quedin obertes durant algun temps.  

Els tubs tindran la major longitud possible, a fi de reduir al mínim el nombre d'unions, realitzant 

aquestes per mitjans de peces d'unió, maneguets o corbes de fosa maleable, brides o soldadures. Els 

manguitos de reducció en trams horitzontals seran excèntrics i enrasats per la generatriu superior. En 

les unions soldades en trams horitzontals, els tubs s’enrasaran per la seva generatriu superior per 

evitar la formació de bosses d'aire.  

Abans d'efectuar una unió, es repassaran les canonades per eliminar les rebaves que puguin haver-se 

format al tallar o forjar els tubs.  

En les desviacions, per salvar un obstacle, s'empraran colzes de 45º en lloc de 90º. Els empalmaments 

en forma de T, en els quals concorrin dos corrents, s'han d'instal·lar de manera que evitin que aquestes 

corrents actuïn directament en oposició a l'interior de la T, ja que provocarien efectes de turbulència, el 

que produiria una considerable pèrdua de pressió, i possiblement cop d'ariet. Si hi ha més d'una T 

instal·lada a la línia, es recomana entre cada dues unions de T, uns trams recte la longitud sigui 10 

vegades més gran que el diàmetre, reduint d'aquesta manera la turbulència. Per facilitar el muntatge i 

les operacions de manteniment i reparació en la instal·lació s'utilitzaran unions i brides que es 

col·locaran en els llocs en què sigui necessari desmuntar els components de l'equip i els accessoris per 

a aquestes operacions.  

La xarxa del circuit hidràulic estarà organitzat de manera que la instal·lació de qualsevol unitat de 

consum pugui connectar-se o aïllar-se de la xarxa general de l'edifici des de l'exterior a la unitat i de tal 

manera que cada usuari pugui regular o suprimir el servei.  

Les canonades s'instal·laran de manera que el seu aspecte sigui net i ordenat, disposades en línies 

paral·leles o esquadra amb els elements estructurals de l'edifici o amb tres eixos perpendiculars entre 

si.  

Les canonades horitzontals, en general, hauran d'estar col·locades el més pròximes al sostre o al sòl, 

deixant sempre espai suficient per manipular l'aïllament tèrmic. La folgança entre canonades o entre 

aquestes i els paraments, un cop col·locat l'aïllament necessari no serà inferior a 3 cm. L'accessibilitat 

serà tal que pugui manipular o substituir una canonada sense haver de desmuntar la resta.  

En cap cas es debilitarà un element estructural per poder col·locar la canonada, sense autorització 

expressa de la  

Direcció d'Obra. Els suports de la canonada s'ancoraran únicament a pilars o cèrcols, mai a biguetes 

de formigó ni a revoltons. Pel que si en algun lloc de la instal·lació cal situar algun suport entre els 

quals s'ancoren a pilars o cèrcols, es realitzarà una estructura que permeti suspendre de la bigueta al 

suport, encara que per això sigui necessari trencar la revoltó.  

Els suports utilitzats, seran d'una marca de reputació acreditada en el mercat, estarà protegida contra 

l'oxidació mitjançant galvanització en calent, i complirà amb les especificacions de la ITE. 05.2.7. Les 

copes seran les adequades a les dimensions de la canonada.  

La instal·lació de la canonada es realitzarà d'acord a les normes i pràctica comuna, per a un bon ús, 

assegurant l'eliminació de bosses d'aire i fàcil drenatge. En aquells llocs que per imposició d'elements 

constructius es puguin produir bosses de l'aire en el circuit es col·locaran purgadors automàtics. La 

canonada s'instal·larà de manera que permeti la lliure dilatació sense produir esforços que puguin 

ocasionar danys.  

La canonada aïllada s'instal·larà sense que en el seu aïllament es pugui produir dany o deteriorament.  

Els elements d'ancoratge i guiat de les canonades seran incombustibles i robustos, sent l'ús de la fusta 

i del filferro com a suports limitat al període de muntatge. Els elements per suportar canonades 

resistiran, col·locats en forma similar a com aniran situats en obra, les càrregues que s'indiquen a la 

Taula 4 de la norma UNE 100-152.  
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Aquestes càrregues s'aplicaran en el centre de la superfície de suport que teòricament estarà en 

contacte amb la canonada. S'utilitzaran dilatadors de manxa o tipus lira. Aquests seran d'acer dolç o de 

coure quan la canonada serà de coure. 

Recepció i assajos 

Les canonades i accessoris seran desgreixats i netejats abans de la seva instal·lació, el seu 

emmagatzematge serà realitzat de manera que s'assegura una correcta protecció contra l'erosió i la 

corrosió. En el cas de canonada soterrada es realitzarà una primera mà de cinta plàstica de 0,4 mm de 

gruix, una segona mà, assecat i aplicació d'una protecció adherent amb un solapament de 12 mm.  

Les proves es realitzaran abans d'atropellar la cinta protectora i es realitzaran d'acord amb la normativa 

UNE-100- 151-88. 

Medició i abonament 

Es mesurarà per metre lineal instal·lat amb tots els elements de fixació i muntatge. S'inclourà la part 

proporcional d'accessoris i transport. S'abonarà segons preus establerts en el quadre de preus. 

 

17.4.6.5.- Connexió per rosca 

Com ja es va indicar en la unió de canonades per aquest sistema, sol emprar-se per diàmetres petits, 

normalment fins a 50 mm., Si bé es fabriquen vàlvules roscades fins a 100 mm. de pas. Aquesta 

connexió és desmuntable. La rosca de la vàlvula és, en general, de tipus femella. 

 

17.4.6.6.- Connexió per brides 

És un altre tipus d'unió desmuntable que s'utilitza per diàmetres en els quals no són aplicables les 

rosques, això és superior o igual a 50 mm.  

La connexió es realitza cargolant dues brides: una s'adapta a la canonada i l'altra a la vàlvula (sol 

formar part del propi cos de la vàlvula). Es disposa una junta adequada entre les dues brides, per 

assegurar un bon tancament. Les cares d'enfrontament de brides més corrents són: llisa, ressaltada i 

per a junt d'anell. 

 

 

17.4.6.7.- Sobrepressions 

Generalment cada vàlvula té unes condicions de servei màximes, establertes pel fabricant, entre les 

quals hi ha una pressió, que no ha de rebaixar ni tan sols en circumstàncies fortuïtes.  

A la vàlvula es pot produir un increment de pressió sobre la de treball normal per dues causes 

principals: d'expansió del líquid i per cop d'ariet. Ambdues possibilitats s'han de tenir en compte en 

determinar la pressió màxima en una vàlvula.  

Qualsevol líquid que omple completament un recipient, incrementa la pressió sobre les parets d'aquest 

al ser escalfat, fins i tot per al medi ambient o per la radiació solar.  

Aquest increment de pressió augmenta ràpidament amb la temperatura, a causa de la petita 

compressibilitat dels líquids, encara que depèn del coeficient d'expansió volumètrica d'aquests, de la 

flexibilitat del recipient, de la presència d'aire en el líquid i d'altres variables.  

A més de tenir en compte aquesta causa de perilloses sobrepressions, es recomana en el cas de 

vàlvules instal·lades en canonades per a transport de líquids (especialment si són olis), evitar la 

retenció aïllada del líquid en les tapes de les vàlvules, de manera que es elimini qualsevol possible 

increment de pressió per augment de la temperatura.  

En les vàlvules de retenció, tant de clapeta oscil · lant com ascendent, el cop d'ariet no és a causa del 

cessament del flux en el sentit normal, sinó al reflux produït. Aquest efecte s'eliminaria si la vàlvula 

tanqués instantàniament en cessar el moviment del fluid en el sentit normal.  

Una vàlvula de retenció té un funcionament tant més perfecte com més s'aproximi a la condició 

anterior.  

En les vàlvules de maniobra ràpida (d'un quart de volta per exemple, com en el cas de les vàlvules de 

bola i de papallona), amb fluids a gran velocitat, cal reduir la velocitat de tancament per mitjà d'un 

reductor de maniobra.  

Del costat de la canonada, la brida pot anar soldada (tipus coll, lliscant o solta), o roscada a aquella. 

Les brides roscades s'empren per instal·lacions sense gran responsabilitat (sovint se'ls dóna un cordó 

de soldadura per millorar el tancament entre les rosques). Les brides soldades permeten una unió de 

més qualitat, per que eliminen la possibilitat de pèrdues a través de la rosca, mantenen el gruix del tub i 

passen a formar part integrant de la canonada.  
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És important assegurar l'alineació dels trams de canonada abans de muntar la vàlvula, per evitar que 

aquesta quedi sotmesa a esforços que serien perjudicials per al bon funcionament de la instal·lació. 

 

17.4.6.8.- Aïllament tèrmic de canonades 

Aquesta especificació es refereix a l'aïllament tèrmic de canonades del circuit de refrigerant de 

climatització, per a temperatures menors de 100 º.  

Material  

El material serà escuma elastomèrica de polietilè amb un coeficient de conductibilitat tèrmica de 0,040 

W / m º K segons DIN 52613. El seu comportament al foc serà autoextingible CLASSE M1. L'espessor 

serà el corresponent al diàmetre de la canonada segons s'indica a l'Apèndix 03.1 de les ITE. La 

temperatura d'utilització serà entre -30ºC i 100 º. L'aïllament acústic de complir DIN 4109, no serà tòxic, 

sense olor i químicament pur.  

La seva permeabilitat al vapor d'aigua serà de 0,30 g/cm/m² dia mmHg. i la seva absorció d'aigua 

menor de 7,5% en volum.  

Accessoris  

El sistema de suport de canonades complirà amb les exigències de la norma DIN 4140. En els suports 

de la canonada en el sistema de suport s'emprarà el sistema de suport per a canonades aconsellat pel 

fabricant de l'aïllament, amb la finalitat d'evitar que l'ancoratge redueixi la funció d'aïllament tèrmic, 

evitant així la formació de condensació en els ponts tèrmics. Aquest suport s'ha de compondre d'un 

suport resistent a la compressió, al qual van adherits per ambdós costats, anells frontals. La barrera 

antivapor consistent en un full d'alumini pur de 50m d'espessor, que recobreix el suport i els anells 

frontals en tota la seva superfície, unió longitudinal disposada en forma de tancament autoadherent 

amb solapament de 15 mm, semienvolvents dels suports en xapa d'alumini de 0,8mm, de gruix 

recoberta de polièster gris fosc: la inferior adherida fermament al suport i la superior atapeïda 

encavalcades. El gruix de l'aïllament del suport estarà d'acord a l'exigit per l’Apèndix 03.1 de les ITE.  

Execució  

L'aïllament del circuit hidràulic i equips podrà instal·lar només després d'haver efectuat les proves 

d'estanquitat del sistema i haver netejat i protegit les superfícies de canonades i aparells, excepte els 

suports de la canonada que podran col·locar a mesura que es realitzarà el circuit per així poder donar-li 

la corresponent pendent. Les conquilles utilitzades seran obertes per una de les seves generatrius i 

autoadhesives. La unió de les conquilles al llarg de la canonada es realitzarà amb l'adhesiu recomanat 

pel fabricant de la camisa aïllant i serà aplicat segons les indicacions donades pel mateix.  

L'aïllament del circuit es realitzarà després de l'assaig de pressió de la canonada, excepte els suports 

de la canonada que podran col·locar a mesura que es realitzarà el circuit per així poder donar-li la 

corresponent pendent.  

Les unions en les derivacions es realitzaran segons s'indica en els detalls constructius. Es realitzarà un 

acoblament perfecte amb l'aïllament dels suports.  

L'aïllament no podrà quedar interromput en el pas d'elements estructurals de l'edifici, com murs, 

envans, forjats, etc, ... A més es disposarà de maniguets protectors de PVC del diàmetre suficient 

perquè passi la conducció amb el seu aïllament, deixant una folgança entre un 1cm i 3 cm al voltant de 

la canonada aïllada.  

L'espai lliure al voltant de la canonada haurà d'omplir amb material plàstic. Els maniguets hauran 

sobresortir dels elements estructurals on es trobin almenys 2 cm. En cap moment s'han d'utilitzar els 

passos practicats en l'element estructural del circuit hidràulic per al pas de qualsevol altra instal·lació, 

sent necessària la realització d'un altre pas.  

Després de la instal·lació de l'aïllament tèrmic, els instruments de mesura, (termòmetres, manòmetres, 

etc...) i de control (sondes, servomotors, etc ..), així com vàlvules de desguàs, volants i lleves de 

maniobra de vàlvules, etc ..; hauran de quedar visibles i accessibles.  

La senyalització del circuit s'ha de fer segons el que indica la UNE 100-100, sent les franges i fletxes 

les que distingeixen el tipus de fluid transportat a l'interior. Aquestes s'enganxaran sobre la superfície 

exterior de l'aïllament o de la seva protecció.  

L'aïllament tèrmic de canonades aèries o encastades haurà de realitzar sempre amb conquilles fins a 

un diàmetre de la canonada sense recobrir de 5 ", per a canonades de diàmetre superior s'han 

d'utilitzar feltres o mantes del mateix material. Es prohibeix l'ús de borres o rivets, llevat de casos 

excepcionals que hauran d'aprovar per la  
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Direcció d'Obra. Les corbes i colzes de canonades de diàmetre superior o igual a 3 "es realitzaran amb 

trossos de camisa aïllant tallats en forma de grills. En cap cas l'aïllament amb coquilles presentarà més 

de dues juntes longitudinals.  

Tots els accessoris de la xarxa de canonades com, vàlvules, brides, dilatadors, etc .., s'han de cobrir 

amb el mateix nivell d'aïllament serà fàcilment desmuntable per a operacions de manteniment, sense 

deteriorament del material aïllant. Entre el casquet de l'accessori i l'aïllament de la canonada es deixarà 

l'espai suficient per actuar sobre els cargols. En cap cas el material aïllant podrà impedir l'actuació 

sobre els òrgans de maniobra de les vàlvules, ni la lectura d'instruments de mesura i control.  

Qualsevol material aïllant que mostri evidència d'estar mullat o, simplement, de contenir humitat, abans 

o després del muntatge, serà rebutjat per la Direcció d'Obra.  

Quan així s'indiqui en els mesuraments, el material aïllant tindrà un acabat resistent a les accions 

mecàniques que sigui instal · lat a l'exterior, a les inclemències del temps.  

La protecció de l'aïllament s'ha d'aplicar sempre en aquests casos:  

– En equips, aparells i canonades situats en sales de màquines.  

– En canonades que corrin per passadissos de servei, sense fals sostre.  

– En conduccions instal·lades a l'exterior.  

En aquest últim cas, es tindrà cura l'acabat amb molta cura, situant les juntes longitudinals de tal 

manera que s'impedeixi la penetració de la pluja entre l'acabat i l'aïllament.  

La protecció podrà estar composta per làmines perforades de materials plàstics, xapa d'alumini o coure, 

recobriments de ciment blanc o guix sobre malles metàl·liques, segons s'indiqui en els mesuraments.  

La protecció quedarà fermament ancorada a l'element aïllat, els colzes, corbes, tapes, fons de dipòsits i 

intercanviadors, derivacions i altres elements de forma, es realitzaran per mitjà de segments individuals 

engatillats entre si. 

Recepció i assajos 

Es comprovarà, a la recepció dels materials, que aquests compleixin amb els requisits de qualitat 

indicats en aquesta especificació.  

El material serà fàcilment flexible o arribarà adaptat a la forma de la canonada per la seva perfecta 

instal·lació, no ha d'estar mullat ni humitejat. 

Medició i abonament 

Es mesurarà per metre lineal de tub aïllat incloent colzes, tes, derivacions, reduccions i altres peces 

especials.  

S'abonarà segons preus establerts en el quadre de preus. 

 

17.4.6.9.- Filtres d’aigua 

Recepció 

– Es comprovaran les característiques dels filtres respecte a les indicades en projecte.  

– Marca, model i fabricant.  

– Pressió nominal.  

– Material del cos i del tamís. 

Execució 

– Ubicació.  

– Connexió al circuit hidràulic (soldada o embridada). 

 

17.4.6.10.- Elements de regulació i control 

Es revisaran sondes de temperatura de conducte de retorn, reguladors d'ambient, termòstats, vàlvules 

de tres vies.  

Recepció  

– Marca i model i tipus.  

– Rang.  

– Precisió.  

– Verificació del compliment de normes mitjançant certificats aportats pel fabricant.  

Execució  

– Situació.  

– Visibilitat.  

– Instal·lació en conducte, paret. Instal·lació elèctrica. 
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17.4.6.11.- Bancada i elements antivibradors 

Recepció  

– Sistema de protecció anticorrosiva.  

– Marca i Característiques  

 

Execució  

– Situació.  

– Pendents.  

– Realització de treballs de paleta.  

– Muntatge d'elements antivibratoris. 

 

17.4.6.12.- Extractors i elements de ventilació 

Recepció  

– Marca i model i tipus.  

– Pes de la màquina.  

– Sistema de protecció anticorrosiva.  

– Cabal d'aire. - Pressió.  

– Tipus de ventilador.  

– Aïllament termo-acústic.  

– Verificació del compliment de normes mitjançant certificats aportats pel fabricant.  

Execució  

– Ubicació i facilitat de manteniment  

– Tipus de subjecció i suport.  

– Suports elàstics.  

– Diàmetre dels conductes d'entrada-sortida.  

– Registres d'inspecció.  

– Control. 

 

17.4.6.13.- Condicions higienico-sanitàries de la instal·lació 

Criteris generals de prevenció 

La utilització d'aparells i equips que basen el seu funcionament en la transferència de masses d'aigua 

en corrents d'aire amb producció d'aerosols, contemplats dins l'àmbit d'aplicació del present decret, es 

durà a terme de manera que es redueixi al mínim el risc d'exposició per a les persones.  

Aquests aparells estaran dotats de separadors de gotes d'alta eficàcia. La quantitat d'aigua 

arrossegada ha de ser inferior al 0,1% del cabal d'aigua en circulació en l'aparell.  

Els materials, en totes les instal·lacions que componen el sistema de refrigeració, de resistir l'acció 

agressiva de l'aigua i del clor o altres desinfectants, amb la finalitat d'evitar la producció de productes 

de la corrosió. S'han d'evitar, així mateix, materials particularment propicis per al desenvolupament de 

bacteris i fongs, com ara cuirs, fustes, massilles, uralites, materials a partir de cel·lulosa, formigons, i 

similars.  

S'han d'evitar les zones d'estancament d'aigua en els circuits, com ara canonades de bypass, equips o 

aparells de reserva, canonades amb fons cec i similars. Els equips o aparells de reserva, en cas que 

n'hi hagi, s'han d'aïllar del sistema mitjançant vàlvules de tancament hermètic i estaran equipats amb 

una vàlvula de drenatge, situada al punt més baix, per a buidar d'aquests quan es troben en parada 

tècnica.  

Els equips i aparells s'ubicaran de manera que siguin fàcilment accessibles per a la inspecció, 

desinfecció i neteja. S'ha de prestar especial atenció al manteniment higiènic de bateries fredes i 

safates humides dels equips, mitjançant adequats accessos i tapes de registre. Els equips estaran 

dotats en lloc accessible d'almenys un dispositiu per realitzar preses de mostres de l'aigua de 

recirculació.  

Les safates de recollida d'aigua dels equips i aparells de refrigeració han d'estar dotades de fons amb 

el pendent adequat i tubs de desguàs perquè permetin el complet buidatge de les mateixes.  

Si el circuit d'aigua disposa de dipòsits (d'abastament, bombament, etc) s'han de cobrir mitjançant 

tapes hermètiques de materials adequats, així com posar pantalles en els sobreeixidors, ventilacions i 

respiracions.  
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En aquells casos en què s'utilitzi aigua de procedència diferent de la xarxa pública, s’haurà de garantir 

mitjançant la desinfecció prèvia, certificada mensualment per laboratori independent i degudament 

inscrit en el Registre de Laboratoris de Salut Pública de la Comunitat corresponent, l'absència de 

bacteris del tipus Legionel·la. 

Desinfecció i neteja periòdica dels circuits 

Totes les instal·lacions de risc previstes en aquesta norma se sotmetran a una neteja i desinfecció 

general dues vegades a l'any com a mínim, preferentment al començament de la primavera i de la 

tardor, segons el protocol específic que a aquest efecte s'aprovi per ordre conjunta de les conselleries 

de Sanitat i Medi Ambient.  

En qualsevol cas seran sotmeses a aquesta neteja necessàriament en les següents ocasions:  

1. Previ a la posada en funcionament inicial de la instal·lació, per tal d'eliminar la contaminació que 

es pugui haver produït durant la construcció.  

2. Abans de tornar a posar en funcionament la instal·lació, quan hagi estat parada per un període 

superior a 10 dies.  

3. Abans de tornar a posar en funcionament la instal·lació si aquesta ha estat manipulada en 

operacions de manteniment o modificada la seva estructura original per qualsevol causa que 

pugui originar contaminació.  

4. En cas de condicions ambientals desfavorables (atmosfera bruta: per contaminació o obres al 

voltant de les instal·lacions).  

5. Sempre que l'administració competent consideri que la neteja del sistema no sigui l'apropiada i / 

o quan en els controls analítics que es realitzen es demostri la presència de contaminació 

microbiològica. 

Tractaments preventius específics 

1. d'incorporar al circuit d'aigua en contacte amb l'atmosfera els següents sistemes auxiliars:  

– Un aparell de filtració per eliminar la contaminació produïda per substàncies sòlides de 

l'ambient.  

– Un sistema de tractament químic o físic per tal de reduir l'acumulació de dipòsits en els equips. 

– Un sistema de tractament químic per evitar l'acció de la corrosió sobre les parts metàl·liques del 

circuit.  

– Un sistema permanent de tractament de desinfecció per mitjà d'agents biocides. Si aquest últim 

perd eficàcia enfront de variacions del pH, haurà d'introduir, a més, un control en continu de les 

concentracions de tots dos.  

L'addició de reactius al circuit d'aigua s'ha de fer en aquell punt que permeti la integració dels mateixos 

de forma completa i garanteixi que les concentracions, en tot punt del circuit, s'ajusten a les establertes 

pel fabricant.  

2. S'haurà drenar l'aigua de la safata i buidar el circuit quan l'aparell es trobi fora d'ús.  

3. S'haurà de controlar l'estat del separador de gotes amb periodicitat semestral, com a mínim, 

procedint a la seva neteja, reparació i / o substitució.  

4. S'haurà netejar, i / o substituir el material de rebliment amb freqüència mínima semestral.  

5. La neteja del separador de gotes, material de rebliment i elements desmuntables s'ha de fer 

mitjançant immersió en solucions desincrustants.  

6. La neteja de la resta d'instal·lacions no desmuntables s'ha de fer de tal manera que es garanteixi 

l'absència d'incrustacions, corrosions i tot allò que pugui afavorir l'acantonament del bacteri.  

7. Es considera aconsellable que l'addició dels compostos químics a la línia d'aigua del circuit, es 

realitzi mitjançant dosificadors automàtics en continu, controlats per sondes de concentracions.  

8. Així mateix, i amb vista a conèixer la bondat del programa de manteniment s'hauran de realitzar al 

llarg de l'any controls analítics fisicoquímics i microbiològics, que comprendran almenys de forma 

obligatòria els realitzats amb posterioritat als treballs de neteja i desinfecció previstos en l'article 

anterior. Les anàlisis seran realitzats per un laboratori independent i degudament inscrit en el Registre 

de Laboratoris de Salut Pública de la Comunitat corresponent. 

Desinfectants 

1. Els desinfectants seran aquells que, en el seu cas, autoritzi per a ús ambiental el Ministeri de Sanitat 

i Consum, atenent les normes tècniques establertes en la Directiva 98/8/CE relativa a la 

comercialització de biocides. Seran de provada eficàcia enfront de bacteri Legionel·la i el seu ús 

s'ajustarà en tot moment a les especificacions tècniques i règim d'utilització establerts pel fabricant. Els 
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desinfectants estaran inscrits en el Registre oficial de plaguicides de la Direcció General de Salut 

Pública del Ministeri de Sanitat i Consum, i han de ser aplicats per empreses registrades en el Registre 

Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides de la Comunitat Autònoma corresponent.  

2. Els desinfectants, antiincrustants, antioxidants, dispersants i qualsevol altre tipus d'additius han de 

complir els requisits de classificació, envasament i etiquetatge i provisió de fitxes de dades de seguretat 

a què els obliga el vigent marc legislatiu. 

Registre de manteniment i desinfecció 

Tots els titulars d'aquestes instal·lacions han de disposar d'un registre de manteniment i desinfecció, en 

què el responsable de les mateixes realitzarà les anotacions:  

1. Data de realització de la neteja i desinfecció general, i protocol seguit. L'empresa contractada a 

l'efecte estendrà un certificat en el qual constin aquests aspectes.  

2. Data de realització de qualsevol altra operació de manteniment (neteges parcials, reparacions, 

verificacions, greixatges, etcètera) i especificació de les mateixes, així com qualsevol tipus d'incidència i 

mesures adoptades.  

3. Data i resultats de les diferents analítiques realitzades per al control de l'aigua de recirculació. 

Inspeccions de les instal·lacions 

La inspecció de les instal·lacions i l'accés als registres de manteniment i desinfecció, podrà realitzar-se 

en qualsevol moment pel personal de l'administració municipal i de les conselleries d'Indústria i 

Comerç, Medi Ambient i Sanitat que exergeixen les funcions d'inspecció en la matèria. 

 

17.4.6.14.- Recepció de la instal·lació 

Una vegada realitzades les proves finals amb resultats satisfactoris per al Director d'Obra, es procedirà 

a l'acte de recepció provisional de la instal·lació. Amb aquest acte es donarà per finalitzat el muntatge 

de la instal·lació; havent de lliurar el Director d'Obra al titular de la mateixa, els següents documents:  

– Acta de Recepció, subscrita per tots els presents.  

– Resultats de les proves.  

– Manual d'Instruccions, segons s'especifica en ITE 06.5.2.  

– Llibre de Manteniment, segons s'especifica en ITE 06.5.2.  

– Projecte d'execució en el qual al costat d'una descripció de la instal·lació, es 

relacionaran totes les unitats i equips emprats, indicant marca, model, característiques i 

fabricant.  

– Còpia del Certificat de la Instal·lació presentat davant la Delegació Provincial del 

Ministeri d'Indústria i Energia.  

Finalment un exemplar de:  

– Esquemes de principi de control i seguretat degudament emmarcat en impressió 

indeleble per a la seva col · locació a la sala de màquines.  

– Còpia de Certificat de la instal·lació presentat davant la Delegació Provincial del Ministeri 

d'Indústria i Energia.  

Una vegada realitzat l'acte de recepció provisional, la responsabilitat de la conducció i manteniment de 

la instal·lació es transmet íntegrament a la propietat, sense perjudici de les responsabilitats contractuals 

que en concepte de garantia hagin estat pactades i obliguin a l'empresa instal·ladora. El període de 

garantia finalitzarà amb la Recepció Definitiva. 

Recepció definitiva 

Transcorregut el termini contractual de garantia, en absència d'avaries o defectes de funcionament 

durant el mateix, o havent estat aquests convenientment esmenats, la recepció provisional adquireix 

caràcter de recepció definitiva, sense realització de noves proves llevat que per part de la propietat hagi 

estat cursat avís en contra, abans de finalitzar el període de garantia establert. 

 

17.4.6.15.- Proves 

Es realitzaran les següents proves: 

Proves hidrostàtiques de xarxes de canonades 

Totes les xarxes de circulació de fluids portadors han de ser provades hidrostàticament, a fi d'assegurar 

la seva estanquitat.  

Han d'efectuar una prova final d'estanqueïtat de tots els equips i conduccions a una pressió en fred 

equivalent a una vegada i mitja la de treball, amb un mínim de 6 bar, d'acord amb UNE 100151.  
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Les proves requereixen inevitablement, el tapament dels extrems de la xarxa, abans que estiguin 

instal·lades les unitats terminals.  

Posteriorment es realitzaran proves de circulació d'aigua, posant les bombes en marxa, comprovant la 

neteja dels filtres i mesurant pressions i, finalment, es realitzarà la comprovació de l'estanquitat del 

circuit amb el fluid a la temperatura de règim. Per últim, es comprova el tarat de tots els elements de 

seguretat. 

Proves de xarxa de conductes 

Els conductes de xapa es provaran d'acord amb UNE 100104. Les proves requereixen el tapament dels 

extrems de la xarxa, abans que estiguin instal·lades les unitats terminals. Els elements de taponament 

han instal·lar-se al curs del muntatge, de tal manera que serveixin, al mateix temps, per evitar l'entrada 

a la xarxa de materials estranys. 

Proves de lliure dilatació 

Un cop s'hagin comprovat hidrostàticament els elements de seguretat, les instal·lacions equipades amb 

calderes es duran fins la temperatura de tarat dels elements de seguretat, havent anul · lat prèviament 

l'actuació dels aparells de regulació automàtica.  

Durant el refredament de la instal·lació i al finalitzar el mateix, es comprovés visualment que no han 

tingut lloc deformacions apreciables en cap element o tram de canonada i que el sistema d'expansió ha 

funcionat correctament. 

Proves de soroll 

Es realitzaran proves de soroll als següents elements de la instal·lació:  

– Grups vehiculadors de fluid.  

– Extractors i elements de ventilació.  

– Got d'expansió.  

– Material de difusió.  

– Unitats de tractament d'aire.  

Es prendran les mesures adequades perquè com a conseqüència del funcionament de les 

instal·lacions, en les zones de normal ocupació de locals habitables, els nivells sonors en l'ambient 

interior no siguin superiors als valors màxims admissibles que figuren en la ITE 02.2.3.1. 

Proves en quadres de climatització 

Es realitzaran proves en els quadres secundaris de climatització, que constaran de:  

– Comprovació del sistema de tancament.  

– Funcionament mecànic d'interruptors magnetotèrmics.  

– Funcionament mecànic d'interruptors diferencials.  

– Funcionament mecànic d'interruptors de tall en càrrega.  

– Comprovació de botó de test d'interruptors diferencials. 

Proves finals 

Finalment es comprova que la instal·lació compleix amb les exigències de qualitat, confortabilitat, 

seguretat i estalvi d'energia les instruccions tècniques ITE06. Particularment es comprova el bon 

funcionament de la regulació automàtica del sistema. 
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18.- ANNEX III. MEMÒRIA GRÀFICA 

PLÀNOLS GENERALS 

- GNRL-01 

- GNRL-02 

- GNRL-03 

FONTANERIA 

- FON-01 

- FON-02 

- FON-03 

- FON-04 

SANEJAMENT 

- SAN-01 

- SAN-02 

- SAN-03 

- SAN-04 

- SAN-05 

- SAN-06 

- SAN-07 

ELECTRICITAT 

- ELE-01 

- ELE-02 

- ELE-03 

- ELE-04 

- ELE-05 

- ELE-06 

CALEFACCIÓ I RENOVACIÓ D’AIRE 

- CAL-01 

- CAL-02 

- CAL-03 

- CAL-04 

- CAL-05 

- CAL-06 

- CAL-07 

- RA-01 

- RA-02 

- RA-03 

- RA-04 

PLAQUES SOLARS 

- SOL-01 

GAS 

- GAS-01 

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

- PCI-01 

- PCI-02 

- PCI-03 

- PCI-04 

- PCI-05 

AUDIOVISUALS, CONTROL I DADES 

- ACD-01 

- ACD-02 

- ACD-03 

PROTECCIÓ I SEGURETAT: 

- PSI-01 

- PSI-02 

SALA CALDERES, ACUMULADOR I COMPTADORS 

- INS  - COMPT 


