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Resum 

En aquest document es fixen les condicions necessàries per estructurar l'organització 
general de l'obra, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra i 
organitzar la manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres 
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F.1. Plec de condicions particulars 

F.1.1.  Objecte, abast i disposicions generals 

F.1.1.1.  Objecte 

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte estructurar l'organització general de 
l'obra, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra i organitzar la 
manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

F.1.1.2.  Àmbit d’aplicació 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a LA CONSTRUCCIÓ DE LA 
INDÚSTRIA DEL SECTOR DE PREPARACIÓ DE MENJARS PREPARATS A INCA. 

F.1.1.3.  Instruccions, normes i disposicions aplicables 

Seran d'aplicació com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec de 
Condicions, les disposicions legals que a continuació es relacionen, sempre que no 
modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 

 Instrucció per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat per Reial Decret 776/1997. 

 Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, 
aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

 Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 

 Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 

 Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 

 Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 
materials actualment en vigència. 

 Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, 
contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua 
(ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 
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 Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 
Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 
(adaptat pel Ministeri de  l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

 Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques 
(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

 Estudi de seguretat i salut en el treball en els projectes d'edificació i obres públiques, 
aprovat per Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre. 

 Normes U.N.E. 

 UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

 Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

 Normes NBE-EA95 Estructures d'acer en edificació. 

 Normes tecnològiques de l'edificació. 

 Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

 Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques 
(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 
d'agost de 1970). 

 Instrucció per a tubs de formigó armat o pretessat (Institut Eduardo Torroja, juny de 
1980). 

 Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la 
Instrucció 8.3. I.C. 

 Instruccions complementàries MI-BT-026 i MI-BT-039 del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 
índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres 
organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són 
esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra 
resoldre qualsevol discrepància que hi pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 
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F.1.2.  Descripció de les obres 

F.1.2.1.  Descripció general de l’obra 

L’objecte del present Projecte consisteix en l’enderroc i la construcció de la nau per a la 
producció de menjars preparats. En la primera planta d’aquest edifici estarà destinat a l’ús 
d’oficines. 

F.1.3.  Direcció d’obra 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte estarà a càrrec 
d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent.  

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció 
d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles 
previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

 Els plànols del projecte. 

 El Plec de Condicions Tècniques. 

 Els quadres de preus. 

 El preu i termini d'execució contractats. 

 El Programa de treball formulat pel Contractista 

 Les modificacions d'obra establertes per la direcció facultativa. 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

 Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

 Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de 
detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les 
condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

 Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que 
els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 
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 Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 
Contractista. 

 Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que 
estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i el que 
determinen les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció  d'Obra, 
correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de 
qualitat i seguiment de l'obra. 

 Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  no amb la 
seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

 En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 
condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant 
els treballs si ho creu convenient. 

 Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 
necessàries o convenients. 

 Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

 Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions 
del programa de Treballs inicialment acceptat. 

 Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions 
d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

 Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada. 

 Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, dels 
resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els 
problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin 
per a evitar-los o  minimitzar-los. 

 Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 
d'aquestes. 

 Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat. 
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El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que 
d'acord amb allò que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte, li siguin 
dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació  de les relacions entre ambdós en allò 
referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb 
l'execució de les obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació 
o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la 
realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel 
Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per la 
direcció facultativa. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de 
les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que 
estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels 
quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a 
l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o 
objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà parar qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu 
barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria 
de les obres. 

F.1.4.  Desenvolupament de les obres 

F.1.4.1.  Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 
d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència 
que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 
contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades 
sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb 
la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna 
discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la 
posterior formulació de plànols d'obra. 
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A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres 
a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució, puguin afectar terrenys 
exteriors a la zona de domini o serveis existents.  

Aquestes afectacions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, 
conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme 
l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi 
portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que 
els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la 
forma i temps d'executar-los. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 
efectuats. 

F.1.4.2.  Plànols d’obra 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per al coneixement de la zona 
d’actuació i de les característiques del terreny, el Contractista formularà els plànols detallats 
d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les 
disposicions i dimensions que figuren en aquests en referència als plànols del projecte 
constructiu, als resultats dels replanteigs, als treballs i assaigs realitzats, als plecs de 
condicions i als reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient 
anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part 
d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que indicarà al Contractista 
el format i disposició en que ha d'establir-los. En formular aquests plànols es justificaran 
adequadament les decisions adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir 
les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als 
parcials d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 
justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància 
d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a la direcció facultativa per a l'adopció de 
l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació 
sobre el programa d'execució de les obres. 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini 
dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de 
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treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la 
petició formulada. 

F.1.4.3.  Programa de treballs 

Prèviament a la contractació de les obres, el Contractista haurà de formular un programa de 
treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat al temps i en raó del Contracte. 
L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de la direcció facultativa. 

El programa de Treball comprendrà: 

a) La descripció detallada de la manera en que s'executaran les diverses parts de l'obra, 
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que 
formaran el programa de treball. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos camins 
de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva 
capacitat per a assegurar l'acompliment del  programa. 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves 
característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data 
en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar 
conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats 
per a assegurar l'acompliment del programa. 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el 
personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que 
es trobi a l'obra. 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes  mensuals  de 
subministres,  previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a la seva 
reposició com per a l'obtenció, en cas necessari, de llicències per això. 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint 
el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els 
condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres,  així com 
altres particulars no compreses en  aquestes. 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt 
de l'obra. 
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Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa 
establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en 
les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, la direcció facultativa ho 
cregui convenient. La Direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la 
formulació d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció. 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 
d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

F.1.4.4.  Control de qualitat 

El Pla de Control de Qualitat del projecte és el document de referència a tenir en compte  per 
dur a terme el control de qualitat de l’obra. 

La Direcció d'Obra té la facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que 
cregui adients en qualsevol moment, estant obligat el Contractista a oferir-li assistència 
humana i material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament 
especial. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 
segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat 
de corregir-les o de no fer-ho i en funció d'això disposarà: 

 Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini 
que s'assenyali. 

 Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades com a incorregibles, 
en cas que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades, 
previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

 Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, 
seran  enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que 
s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, 
i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la direcció facultativa podrà 
encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 
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La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció provisional 
d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de 
condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, 
està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar 
a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de 
l'obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra 
sense dret a cap indemnització per al Contractista. 

F.1.4.5.  Mitjans del contractista per a l’execució dels treballs 

El Contractista està obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari 
que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. 
Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció 
dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir 
facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre 
de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció 
d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol 
persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys 
que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista 
respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a 
l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la 
zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

F.1.4.6.  Informació a preparar pel contractista 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra 
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà 
fixada per la Direcció d'Obra. 
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Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici 
de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar 
ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament 
a la seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, 
a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui 
convenient. 

La direcció facultativa no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no 
existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol 
despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, 
sigui a càrrec del Contractista. 

F.1.4.7.  Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de 
vehicles al tall de treball des de la carretera, així com la incorporació de vehicles a la mateixa. 
A tal efecte, el contractista quedarà a disposició d'allò que estableixin els organismes, 
institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  

F.1.4.8.  Seguretat i salut al treball 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 
prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

F.1.4.9.  Afectacions al medi ambient 

El Contractista adoptarà, en totes les feines que realitzi, les mesures necessàries perquè les 
afectacions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i 
préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de 
formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les 
fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües 
superficials o subterrànies. Els moviments dins de la zona d'obra es produiran de manera 
que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació 
de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la 
pol·lució acústica. 



Implantació d’una indústria de menjars preparats a Inca.  ANNEX  F Pág. 17 

 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats i 
qualsevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 
havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres 
de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tal com 
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 
permetent l'accés al lloc de treball i deixant accessos suficients per la seva realització. 

 Abocadors 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 
cas que estigui constituïda. 

F.1.4.10. Execució de les obres no especificades en aquest plec 

L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions del qual no figuren 
en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, es faran d'acord amb allò especificat per 
aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les 
obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 

F.1.5.  Amidament i abonament 

F.1.5.1.   Amidament de les obres 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de 
temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la 
suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa 
de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el 
Contractista o el seu delegat. 
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F.1.5.2.   Abonament de les obres 

 Preus unitaris 

Encara que la justificació de preus unitaris s'emprin hipòtesis no coincidents amb la forma 
real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de 
maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, 
dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus 
auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del 
corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 

 Altres despeses per compte del contractista 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el 
contrari, les següents despeses a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

 Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions 
auxiliars, incloses les d'accés. 

 Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 
materials. 

 Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 
incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  
carburants. 

 Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 

 Les despeses de conservació de desguassos. 

 Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres 
recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

 Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra 
quan es finalitzi. 

 Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament 
de l'aigua i  energia elèctrica necessaris per a les obres. 

 Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

 Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 
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 Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 

 Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 
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F.2. Plec de condicions constructives 
d’instal·lacions 

F.2.1.  Plec de condicions constructives d’electricitat 

F.2.1.1.   Cables d'energia aïllats amb polietilé reticulat; denominació RV 0.6/1    
kV 

Els cables amb denominació RV 0,6/1 KV estan aïllats amb polietilé reticulat i amb 

coberta de policlorur de vinil. 

Les característiques generals són: 

• Resistència als cops 

• Resistència a l'acció dels rosegador 

• Resistència a l'absorció de l'aigua 

• Resistència als raigs ultraviolats 

• Resistència als agents químics 

• Resistència al foc amb una ràpida extinció de la flama i essent no propagador de 

l'incendi 

• Baixa emissió d'halògens. 

• Aquest tipus de conductor està aconsellat per xarxes de distribució, escomeses, 

instal·lacions d'enllumenat públic i instal·lacions industrials a l'aire o soterrades, on 

la flexibilitat no es una necessitat imperiosa i per contra es important que el cable 

presenti unes prestacions elevades a curtcircuits i sobrecàrregues. 

 

 Instal.lació a l'aire Instal.lació soterrada 

Secció 
Tres cables 

unipolars 
Un cable tripolar

Tres cables 

unipolars 
Un cable tripolar 

 Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al 

1.50 18.00  17.00  32.00  28.00  

2.50 26.00  25.00  44.00  40.00  

4.00 35.00  34.00  57.00  52.00  

6.00 46.00  44.00  72.00  66.00  
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Taula F.1  

10.00 64.00  61.00  96.00  88.00  

16.00 86.00 67.00 82.00 64.00 125.00 97.00 115.00 90.00 

25.00 120.00 93.00 110.00 86.00 160.00 125.00 150.00 115.00 

35.00 145.00 115.00 135.00 105.00 190.00 150.00 180.00 140.00 

50.00 180.00 140.00 165.00 130.00 230.00 180.00 215.00 165.00 

70.00 230.00 180.00 210.00 165.00 280.00 220.00 260.00 205.00 

95.00 285.00 220.00 260.00 205.00 335.00 260.00 310.00 240.00 

120.00 335.00 260.00 300.00 235.00 380.00 295.00 355.00 275.00 

150.00 385.00 300.00 350.00 275.00 425.00 330.00 400.00 310.00 

185.00 450.00 350.00 400.00 315.00 480.00 375.00 450.00 350.00 

240.00 535.00 420.00 475.00 370.00 370.00 430.00 520.00 405.00 

300.00 615.00 480.00 545.00 425.00 425.00 485.00 590.00 460.00 

400.00 720.00 560.00 645.00 505.00 705.00 550.00 665.00 520.00 

 

F.2.1.2.  Cables amb denominació H07V 

Cables amb una tensió nominal de 750 V., aïllats amb una mescla de PVC i amb les 

següents denominacions: 

• H07V-U conductor amb fil únic. 

• H07V-R conductor  format per una corda de 7 o més fils relativament dobles. 

• H07V-K conductor format per una filàstica de fils molt fins. 

Les característiques son la resistència a l'absorció de l'aigua i al foc, baixa emissió 

d'halògens, i tractar-se d'un conductor flexible. 

Cables a l'aire o directament encastats 

SEC. 

NOMINAL 

mm2 
UN SOL CABLE 

DIVERSOS 

CABLES 

UNIPOLARS 

 UNIP. BIP. TRIP. 2 UNIP. 3 UNIP. 

0.50 7.50 5.50 5.00 6.00 5.50 

0.75 10.00 8.00 6.60 8.50 7.00 

1.00 13.00 10.50 9.50 12.00 9.00 
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Taula F.2  

Taula F.3  

1.50 17.00 13.00 12.00 15.00 12.00 

2.50 23.00 18.00 17.00 21.00 17.00 

4.00 31.00 25.00 23.00 28.00 23.00 

6.00 40.00 32.00 29.00 36.00 29.00 

10.00 55.00 44.00 40.00 50.00 40.00 

16.00 74.00 59.00 54.00 67.00 54.00 

25.00 97.00 78.00 71.00 88.00 73.00 

35.00 110.00 97.00 88.00 110.00 87.00 

50.00 145.00 115.00 105.00 130.00 110.00 

70.00 185.00 140.00 120.00 165.00 140.00 

95.00 225.00 166.00 145.00 200.00 180.00 

   

Cables baix tub o conducte: 

SEC. 

NOMINAL 

mm2 
UN SOL CABLE 

DIVERSOS 

CABLES 

UNIPOLARS 

 UNIP. BIP. TRIP. 2 UNIP. 3 UNIP. 

0.50 7.00 5.00 4.50 5.50 5.00 

0.75 9.00 7.00 6.00 7.50 6.50 

1.00 12.00 8.50 7.50 9.50 8.50 

1.50 15.00 12.00 10.00 12.00 11.00 

2.50 21.00 16.00 14.00 17.00 15.00 

4.00 28.00 22.00 19.00 23.00 20.00 

6.00 34.00 28.00 24.00 29.00 26.00 

10.00 49.00 38.00 34.00 40.00 36.00 

16.00 64.00 51.00 44.00 54.00 48.00 

25.00 85.00 68.00 59.00 71.00 64.00 

35.00 110.00 83.00 72.00 88.00 78.00 

50.00 130.00 98.00 85.00 110.00 95.00 

70.00 160.00 118.00 100.00 135.00 120.00 

95.00 200.00 140.00 120.00 165.00 145.00 
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F.2.1.3.  Conjunt de mesura 

1. Objecte. Estableix les característiques que han de complir les instal·lacions d'enllaç 

destinades a alimentar subministraments individuals industrials. 

2. Disseny. La CGP s'instal·larà en muntatge superficial, en nínxols, o encastades a les 

façanes dels edificis. També se'n podrà acceptar la col·locació a l'interior, immediates a 

l'entrada, a una distancia màxima de 3 metres de la façana. L'emplaçament es fixarà, en 

cada cas, de comú acord amb el propietari de l'edifici. El punt escollit caldrà que sigui de 

trànsit general i d'accés fàcil, lliure i permanent. El conjunt de mesura o CM se situarà 

com més a prop millor de la CGP. 

Podrà incloure opcionalment la CGP i les proteccions de l'abonat, d'acord amb el que 

s'especifica a la Recomanació UNESA 1410 A, de febrer de 1.977. A la part de la 

instal·lació d'enllaç compresa entre la CGP i el CM, els circuits es protegiran amb tubs 

rígids aïllants, independents, de grau 7 de resistència al xoc, segons norma UNE 20.324. 

2.1 Emplaçament del conjunt de mesura. L'arribada fins al CM es farà sempre mitjançant 

conductors de Cu, que s'instal·laran tal com es descriu per a embrancament interior, a la 

norma particular UNIE 410.2. Per tal d'aconseguir la major seguretat i continuïtat del 

servei per a l'abonat, el CM serà accessible en tot moment al personal de l'empresa 

subministradora, el qual haurà de poder fer el manteniment i les verificacions en les 

millors condicions de treball i de seguretat. El CM s'instal·larà com més a prop millor de 

l'entrada del local del subministrament. No es podrà col·locar sobre taulells, o en vitrines 

o postades. La paret on es fixi el CM no podrà ser exposada a vibracions, per tant la seva 

resistència no serà inferior a la de l'envà de 10 cm. El CM no es podrà instal·lar prop de 

comptadors de gas, aixetes o sortides d'aigua, ni a la vora de forns o aparells de 

calefacció. Tampoc no s'acceptarà un emplaçament a prop de trapes o tremuges, 

baixades d'escala o aparells de moviment. Es desitjable que els quadrants de lectura se 

situïn a 1.65 metres per sobre de la terra. No obstant això, aquesta alçada es podrà reduir 

a 1.15 metres o augmentar-la a 1.80 metres en cas justificat. Entre el CM i una paret 

lateral cal que hi hagi un espai lliure almenys de 0.10 m, i per davant un espai lliure mínim 

de 1.10 m. 
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3. Càlcul. La secció dels conductors es determinarà tal com es descriu a UNIE 410.2. El 

valor admissible de la caiguda de tensió entre la CGP u l'interruptor general automàtic 

serà com a màxim de 1.1%. La secció mínima dels conductors a instal·lar serà de 10 

mm2. Cu o 25 mm2 Al, fins a la CGP, i des d'aquesta al CM, 10 mm2 Cu. 

4. Construcció. Caldrà ajustar la instal·lació a les indicacions de l'Informe Tècnic 

d'Instal·lació. 

F.2.1.4.  Transformadors d'amidament 

Els transformadors d'amidament seran d'aïllament en sec i de relacions indicades en el 

Projecte. 

Els transformadors d'intensitat presentaran una resistència particularment elevada a les 

sobreintensitats a freqüència industrial i a les ones de xoc, així com als efectes tèrmics i 

dinàmics degut a les sobreintensitats. 

Els transformadors de tensió seran d'enrrotllaments independents amb resines 

termoendurides que confereixin al conjunt elevada resistència mecànica i rigidesa 

dielèctrica. Estaran dissenyats per a evitar sempre la possibilitat de tallacircuits a terra. 

Tant els d'intensitat con els de tensió seran completament incombustibles. Ambdós 

compliran la Norma UNE 21.088. 

F.2.1.5.  Condensadors 

Bateria de compensació automàtica per a corregir el factor de potència, amb indicació 

digital del cosinus de Φ, ajust automàtic del C/K amb esglaons per connectar segons 

càrrega. Les característiques són: 

Tensió: 440 V 

Freqüència: 50 Hz 

Intensitat màxima adm.: 1.6 In 

Protecció nº1: Fusibles per esglaó 

Protecció nº2: Resistència descàrrega ràpida 

Protecció nº3: Impedància magnética limitadora d'intensitat incorporada 

Protecció nº4: IP41 

Regulador: Electrònic d'angle de fase 
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Condensadors: De polipropilé autorregulable de molt baixa pèrdua 

Temperatura ambient: -10 a 40ºC 

Tensió d'aïllament: 2.000 V (segons UNE 20.010) 

Muntatge: armari metàl·lic 

La capacitat indicada als plànols s'ajustarà en càrrega mitjançant aparell analitzador de 

dades elèctriques. 

F.2.1.6.  Quadres secundaris 

En cada planta o zona s'ubicarà un quadre de comandament i protecció pels circuits de 

subministrament normal. 

Els quadres secundaris de distribució de zona seran metàl·lics murals i allotjaran en el 

seu interior els elements de comandament i protecció indicats en els esquemes. Seran de 

la mateixa marca i fabricant. 

Els circuits estaran degudament senyalitzats i s'indicaran clarament a quina zona 

pertanyen. 

El connexionat dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les condicions 

exposades pel quadre general de distribució i en qualsevol cas s'ajustaran a les 

assenyalades en les Especificacions Tècniques. 

Els quadres secundaris estaran dotats de mecanismes de protecció contra corrents de 

defecte. Aquesta protecció es realitzarà a traves d'interruptors diferencials de sensibilitat 

0.03 A per a enllumenat i 0.3 A per a força motriu. 

F.2.1.7.  Interruptors diferencials (D.D.R.) 

Els interruptors diferencials D.D.R. seran del tipus i denominació que es fixen en el 

projecte, podent-se substituir per altres de denominació diferent, sempre que les seves 

característiques tècniques s'ajustin al tipus exigit, compleixin la Norma UNE 20.383, 

portin impresa la marca de conformitat a Norma UNE i hagi sigut donada la conformitat 

per la Direcció Facultativa. 

Aquests interruptors de protecció tenen com a missió evitar els corrents de derivació a 

terra que puguin ser perillosos, i que han de ser independents de la seva protecció 

magnetotèrmica de circuits i aparells. 
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Reaccionaran amb tota la intensitat de derivació a terra que assoleixi o superi el valor de 

la sensibilitat de l'interruptor. 

La capacitat de maniobra ha de garantitzar que es produeixi una desconnexió perfecta en 

cas de curtcircuït i simultània derivació a terra. 

Per ell hauran de passar tots els conductors que serveixin d'alimentació als aparells 

receptors, inclòs el neutre. 

Es podrà, en el cas de instal·lar-se en cascada, de diferencial amb selectiu a 0,5 seg. per 

evitar una apagada de tot l'edifici. 

F.2.1.8.   P.I.A.(s), reflex 

Als llocs o línies que pel seu funcionament tinguin d'anar telecomandats s'utilitzaran 

interruptors automàtics monoblocs amb telecomandament. Tindran la particularitat de 

poder acceptar tres tipus d'entrada: 

• Mecànica prioritària d'accionament manual. 

• Permanent d'accionament elèctric permanent, mitjançant contacte tipus interruptor, 

interruptor horari o similar. 

• Impuls d'accionament elèctric per impulsos mitjançant contacte tipus polsador o 

similar. 

Aquest tipus combinaran les funcions d'un interruptor automàtic amb les d'un contactor. 

Seran vàlids per un amperatge màxim de 38 A en monofàsic o trifàsic i una tensió de 

bobina de 220, 110 i 48 V en funció del circuït de commandament existent. 

Es podrà utilitzar, si escau, un bloc VIGI diferencial per formar tot un bloc de PIA 

REFLEX/DIFERENCIAL. 

F.2.1.9.   P.I.A.(s), interruptors automàtics. 

Els interruptors automàtics seran del tipus i denominació que es fixen en el projecte, 

podent-se substituir per altres de denominació diferent, sempre que les seves 

característiques tècniques que s'ajustin al tipus exigit, portin impresa la marca de 

conformitat a Normes UNE i hagi sigut donada la conformitat per la Direcció Facultativa. 
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Aquests interruptors automàtics podran emprar-se per a la protecció de línies i circuits. 

Tots els interruptors automàtics hauran d'estar provistos d'un dispositiu de subjecció a 

pressió per a que puguin fixar-se ràpidament i de manera segura a un carril normalitzat. 

Els contactes dels automàtics hauran d'estar fabricats amb material resistent a la fusió. 

Tots els tipus d'interruptors esmentats hauran d'haver sigut sotmesos a les proves de 

tensió, aïllament, resistència al calor i demés assaigs, exigits a aquesta classe material 

en la Norma UNE 20.347.81 IR. 

El poder de tall i la tipologia, en genral, dels interruptors magnetotèrmics, s'ajustaran a la 

norma internacional d'Aparellatge de Baixa tensió EN 60.898 / UNE  20.347. 

F.2.1.10. Canalitzacions de distribució. 

Des del quadre de distribució secundari, els espais comuns sempre que siguin 

registrables, s'utilitzaran safates amb tapa perforada d'acer galvanitzat i connectades 

potencialment a tots els trams. 

Es fixaran caixes de superfície estanques amb entrada per a tub roscat o premsaestopes, 

per a realitzar la derivació a dependències o a recepcions. 

Els conductors emprats en aquestes línies seran de coure amb aïllament de PVC o 1000 

V en servei i correspondran a la designació RV 0.6/1KV no propagador de la flama. 

F.2.1.11. Canalitzacions en montant 

Els muntants verticals es realitzaran amb canals tancats de xapa o PVC o bé amb tubs 

rígids de PVC o Fe, segons s'especifiqui en altres documents d'aquest Projecte, 

instal·lant-se adossats a les parets dels patis utilitzant suports que el fabricant subministri 

per aquesta finalitat. 

La distància entre dos suports de fixació serà, com a màxim de 0.60 m. emprant-se per 

aquesta fixació tiratge Spit o cargol i tac, segons el material de les parets. 

Si els canals emprats fossin metàl·lics hauran de portar una posada a terra en tota la 

seva longitud, amb un punt de connexió a cada tram. 
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Les caixes de derivació de planta hauran de ser del mateix tipus que el canal emprat, es 

fixaran mitjançant tiratges Spit o tacs, seran de fàcil accessibilitat i de dimensions 

suficients per a contenir els elements indicats als plànols. 

F.2.1.12. Canalitzacions per canonada rígida i flexible. 

En tots els circuits generals s'utilitzaran tubs rígids o semirrígids de plàstic de duresa o 

protecció mecànica de "7" o "9" segons UNE 20324 DIN 40050. Les derivacions també 

seran de plàstic, però articulades. L'interior dels tubs estarà totalment polit i es 

mandrinaran els seus extrems de manera que al fer el llançament de cable no puguin 

sofrir deteriorament al seu aïllant. Les rosques dels tubs rígids es faran acuradament i els 

radis de curvatura dels colzes tindran sempre el valor mínim en funció del diàmetre del 

tub exigit a les normes de V.D.E. 

Es faran servir tubs flexibles articulats, per a instal·lacions encastades. No s'admetran 

connexions entre ells, essent la seva instal·lació de caixa a caixa. 

Tot el material emprat, colzes, mànegues de connexió i derivació, etc. que s'utilitzin en les 

instal·lacions amb tub rígid, tindran les mateixes característiques exigides per als tubs. 

Les rosques estaran perfectament acabades i la unió es farà sempre sense utilitzar 

estopa, sinó segellatiu adient, assegurant la completa estanqueitat de tota la instal·lació. 

F.2.1.13. Caixes d'empalmament i derivació per a instal·lació superfície. 

Les caixes per a instal·lacions de superfície estaran plastificades amb PVC fos en tota la 

seva superfície, tindran un tancament hermètic amb la capa cargolada i seran de 

dimensions tals que s'adaptin sobradament al tipus de cable o conductor que s'utilitze. 

Estaran provistes de diverses entrades encunyades cegues en tamanys concèntrics, per 

a poder disposar a la mateixa entrada de forats de diferents diàmetres. 

La fixació al sostre serà com a mínim de dos punts de fixació, es realitzarà mitjançant 

cargols d'acer, per a la qual cosa se'ls hi haurà de practicar trepants al seu fons. S'haurà 

d'utilitzar volanderes de nilon en cargols per a aconseguir una bona estanqueitat. 

Les connexions dels conductors s'executaran a les caixes i mitjançant borns, no podent 

connectar-se més de quatre fils a cada born. Aquests borns aniran numerats i seran del 

tipus que s'especifiqui als altres documents del projecte. 
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Dins de cada una solament es podran utilitzar les línies del mateix diferencial. 

F.2.1.14. Aparells i mecanismes 

Els aparells d'enllumenat s'ancoraran fortament al sostre mitjançant tiratges Spit o tacs i 

cargols, tot això independentment del que s'exigeixi en altres documents d'aquest 

Projecte. Els mecanismes es situaran a 1.10 m. del sòl. S'esmerarà la seva col·locació, 

així com tots els elements encastats, a fi d'evitar correccions posteriors. Es deixaran 

cuetes de connexió suficientment llargues per a permetre la seva fàcil revisió. 

La part accessible dels portalàmpades es connectarà al neutre. 

Les caixes per als mecanismes encastats que comprenen aquest apartat, seran les 

construïdes per una tensió de 250 V. amb intensitats normals de 10, 25 i 63 A. si en altres 

documents no es digues el contrari. 

Totes les parts de la caixa i del mecanisme accessible al contacte normal seran de 

material aïllant. Les parts metàl·liques sota tensió hauran d'estar fixades sobre peces 

aïllants al foc, a la calor i a l'humitat, tenint a més, la resistència mecànica necessària. 

Per a la connexió dels conductors hauran d'emprar-se borns amb cargols, havent de 

disposar-se d'espai suficient per a que la connexió pugui ser feta amb facilitat. 

Tant els aparells d'enllumenat con les bases d'endoll hauran d'estar equipades amb el 

corresponent born de posada a terra. 

F.2.1.15. Interruptors, commutadors i contactors 

Tots els aparells esmentats portaran inscrits en una de les seves parts principals i de 

manera ben llegible la marca de la fàbrica, així com la tensió i intensitat nominals. Els 

aparells de tipus tancat portaran una indicació clara de la seva posició d'obert i tancat.  

Els contactes tindran dimensions adequades per a deixar pas a la intensitat nominal de 

l'aparell, sense excessives elevacions de temperatura. Les parts sota tensió, hauran 

d'estar fixades sobre peces aïllants, suficientment resistents al foc, al calor i a la humitat i 

amb convenient resistència mecànica. 

Les obertures per a entrades de conductors, hauran de tenir el tamany suficient per a que 

pugui introduir-se el conductor corresponent amb el seu envoltant de protecció. 
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Tots els interruptors, commutadors fins a 25 A. han d'estar construïts per a 380 V. com a 

mínim. Les distàncies entre les parts en tensió i entre aquestes i les de protecció hauran 

d'ajustar-se a les especificificades per les reglamentacions corresponents. Els mateixos 

aparells amb intensitat superior a 25 A. hauran, a més, d'estar construïts de manera que 

les distàncies mínimes entre contactes oberts i entre pols no siguin inferiors a les 

següents: 

• 5 a 6 mm.  per als 25 - 125 A. 

• 6 a 10 mm per als de més de 125 A. 

La part mòbil haurà de servir únicament de pont entre els contactes d'entrada i sortida. 

Les peces de contacte hauran de tenir elasticitat suficient per a assegurar un contacte 

perfecte i constant. Els comandaments seran de material aïllant. 

Els suports per a aconseguir la ruptura brusca no serviran d'òrgans de conducció de 

corrent. 

En el cas de contactors, la temperatura dels debanats de les bobines no serà superior a 

les admeses a les reglamentacions vigents, havent-se d'especificar el temps propi de 

retardament de desconnexió. Tots els contactors hauran de tenir l'enganxada impedida, 

mentre no desapareixi la causa que produeix la desconnexió. 

Tot el material comprés en aquest apartat haurà d'haver sigut sotmès als assaigs de 

tensió, aïllament, resistència al calor i comportament al servei exigits en aquesta classe 

d'aparells, a les normes UNE 20.109, 20.353, 20.361 i 20.362. 

F.2.1.16. Preses de corrent 

Les caixes i clavilles d'endoll compreses en aquest apartat seran les construïdes per a 

una tensió mínima de 380 V. amb intensitats normals de 10, 25 i 63 A. 

Totes les parts de la caixa i de la clavilla accessibles al contacte normal seran de material 

aïllant. Es disposarà de la presa de terra que la reglamentació vigent exigeix i amb les 

característiques i dimensions adequades. Les parts metàl·liques sota tensió hauran 

d'estar fixades sobre peces aïllants suficientment resistents al foc, al calor i a l'humitat, 

tenint a més la resistència mecànica necessària. 

Per a la connexió dels conductors haurà d'emprar-se borns amb cargols deixant previst 

l'espai suficient per a que la connexió pugui ser feta amb facilitat. 
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Tots els endolls d'aquest apartat hauran d'haver sigut sotmesos als assaigs de tensió, 

aïllament, escalfament, resistència mecànica i de comportament de servei que s'estipulen 

a la Norma UNE 20.315-79. 

F.2.1.17. Posada a terra 

Per a aconseguir una adequada posada a terra i assegurar amb això unes condicions 

mínimes de seguretat, haurà de realitzar-se la instal·lació d'acord amb les instruccions 

següents: 

La posada a terra es farà mitjançant piques d'acer, unides a una malla de cable de coure 

nu. 

La configuració de les esmentades piques haurà de ser rodona d'alta resistència, 

assegurant una màxima rigidesa per a facilitat la seva introducció en el terreny, evitant 

que la pica es doble degut a la força dels cops. 

Totes les piques tindran un diàmetre mínim de 19 mm. i la seva longitud serà de dos 

metres. 

Per a la connexió dels dispositius del circuit de posada a terra, serà necessari disposar 

de borns o elements de connexió que garantissin una unió perfecta, tenint en compte que 

els esforços dinàmics i tèrmics en cas de curtcurcuit són molt elevats.    

Els conductors que constitueixin les línies d'enllaç amb terra, les línies principals de terra i 

les seves derivacions, seran de coure o d'un altre material d'alt punt de fusió i la seva 

secció no podrà ser menor en cap cas, de 16 mm2. de secció per a les línies principals 

d'enllaç amb terra, si són de coure. 

Els conductors nus enterrats en el sòl es consideraran formant part de l'elèctrode de 

posada a terra. 

Si en una instal·lació existeixen preses de terra independents es mantindrà entre els 

conductors de terra una separació i aïllament apropiada a les tensions susceptibles 

d'aparèixer entre aquests conductors en cas de manca. 
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El recorregut dels conductors serà el més curt possible i sense canvis bruscs de direcció. 

No estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i desgast 

mecànic. 

Els circuits de posada a terra formaran una línia elèctrica continua en la que no podran 

incloure's ni massa ni elements metàl·lics, qualsevol que siguin aquests. Les connexions 

a massa i a elements metàl·lics, s'efectuarà sempre per derivacions del circuit principal. 

Aquests conductors tindran un bon contacte electrònic, tant amb les parts metàl·liques i 

massa com amb l'elèctrode. A aquests efectes es disposarà  que les connexions dels 

conductors s'efectuen amb molta cura, mitjançant peces d'unió adequades, assegurant 

una bona superfície de contacte de manera que la connexió sigui efectiva per mitjà de 

cargols, elements de compressió, reblons o soldadures d'alt punt de fusió. 

Es prohibeix l'emprar soldadures de baix punt de fusió, tals com: estany, plata, etc... 

D'acord amb la normativa MI BT 017, els conductors de protecció seran independents per 

circuit, hauran de ser de les següents característiques; per a les seccions de fase iguals o 

menors de 16 mm2 el conductor de protecció serà de la mateixa secció que els 

conductors actius, per a les seccions compreses entre 16 i 35 mm2, el conductor de 

protecció serà la meitat de l'actiu i per a les seccions de fase superiors a 35 mm2 el 

conductor de protecció serà la meitat de l'actiu. 

Els conductors de protecció seran els canalitzats preferentment en envoltant comú amb 

els actius i en qualsevol cas el seu traçat serà paral·lel a aquests i presentarà les 

mateixes característiques d'aïllament. 
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Taula F.4  

F.2.2.  Plec de condicions constructives de fontaneria 

F.2.2.1.  Prescripcions de muntatge de canonades 

Els suports de les canonades, en general seran els suficients per a que, una vegada 

calorifugades, no hi hagin fletxes superiors al 2 per mil, ni facin cap esforç sobre els 

elements o aparells als que estan unides, com calderes, bescanviadors, bombes, etc. 

La subjecció es farà amb preferència als punts fixes i parts centrals dels tubs, deixant 

lliures zones de possible moviment com poden ser corbes.  

Quan per raons de diversa índole, sigui convenient evitar desplaçaments no convenients 

pel funcionament correcte de la instal·lació, com poden ser desplaçaments transversals o 

girs a unions, en aquests punts es posarà un element de guiat. 

Els elements de subjecció i de guiat permetran la lliure dilatació de la canonada, i no 

perjudicaran l'aïllament de la mateixa. 

Les distàncies entre suports per a canonades d'acer seran com a màxim les indicades a 

la taula: 

Diàmetre de 

la canonada 

Separació màxima entre 

suports 

 T.vertical T. hor. 

DN 15 2.5 mm 1.8 mm 

DN 20 3.0 mm 2.5 mm 

DN 25 3.0 mm 2.5 mm 

DN 32 3.0 mm 2.8 mm 

DN 40 3.5 mm 3.0 mm 

DN 50 3.5 mm 3.0 mm 

DN 70 4.5 mm 3.0 mm 

DN 80 4.5 mm 3.5 mm 

DN 100 4.5 mm 4.0 mm 

DN 125 5.0 mm 5.0 mm 

DN 150 6.0 mm 6.0 mm 
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Taula F.5  

Les grapes i abraçadores seran de forma que permeti un desmuntatge fàcil dels tubs, 

exigint-se la utilització de material elàstic entre subjecció i canonada. 

Existirà al menys un suport entre cada dos unions de canonades i amb preferència es 

col·locaran aquests al costat de cada unió de dos trams de canonada. 

Diàmetre de les 

canonades 

Separació màxima entre 

suports 

 T.vertical T. hor. 

DN 10 1.8 mm 1.2 mm 

DN 12 a 20 2.4 mm 1.8 mm 

DN 25 a 40 3.0 mm 2.0 mm 

DN 50 a 100 3.7 mm 3.0 mm 

 

Els suports de fusta o filferro seran admissibles únicament durant la col·locació de la 

canonada, però deuran ser substituïdes per peces indicades en aquestes prescripcions. 

Els suports tindran la forma adequada per ser ancorats a l'obra de fàbrica o situats al 

terra. S'evitarà ancorar la canonada a parets amb un gruix menor de 8 cm, però en cas de 

que fos precís, els suports aniran ancorats a la paret mitjançant tacs de fusta o un altre 

material apropiat. 

Els suports de les canalitzacions verticals subjectaran la canonada a tot el seu voltant. 

Seran desmuntables per a permetre desprès d'estar ancorats col·locar o treure la 

canonada, amb un moviment inclús perpendicular a l'eix de la mateixa. S'hi ha perill de 

corrosió dels suports de les canonades soterrades, aquests i les guies deuran ser de 

materials resistents a la corrosió o estar protegits contra la mateixa. 

La canonada estarà ancorada de manera que els moviments siguin absorbits per les 

juntes de dilatació i per la pròpia flexibilitat del traçat de la canonada. Els ancoratges 

seran  suficientment robustos per resistir qualsevol empenta normal. Els ancoratges de la 

canonada seran suficients per suportar el pes de les pressions no compensades i els 

esforços d'expansió. Per a tuberies de vapor deuran estar sobredimensionats pel 

coeficient de seguretat amb objecte de prevenir els efectes de la corrosió. És 

aconsellable que siguin galvanitzats i s'evitarà que qualsevol part mecànica de 

l'ancoratge estigui en contacte amb el terra d'una galeria de conducció. 
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Els col·lectors es suportaran degudament i en cap cas descansaran damunt de 

generadors o altres aparells. 

Queda prohibit el soldat de la canonada als suports o elements de subjecció o ancoratge. 

F.2.2.2.  Muntatge de les canonades 

Les canonades seran instal·lades de forma que el seu aspecte sigui net i ordenat, 

dispostes en línies paral·leles o a esquadra amb els elements estructurals de l'edifici o 

amb tres eixos perpendiculars entre sí. Les canonades horitzontals, en general, deuran 

estar col·locades el més prop possible del sostre o el sòl, deixant sempre espai suficient 

per manipular l'aïllament tèrmic. 

La folga entre canonades o entre aquestes i els paraments, una vegada col·locat 

l'aïllament necessari, no serà inferior a 3 cm. L'accessibilitat serà tal que es pugui 

manipular o substituir-se una canonada sense tenir que desmuntar la resta. 

En cap moment es debilitarà l'element estructural per poder col·locar la canonada, sense 

autorització expressa del director de l'obra d'edificació. 

Quan la instal·lació estigui formada per diversos circuits parcials, cadascun d'ells 

s'equiparà del suficient número de vàlvules de regulació i tall per poder-lo equilibrar i aïllar 

sense que afecte el servei de la resta. 

Als trams corbs, els tubs no presentaran garotes i altres defectes anàlegs, ni aixafaments, 

ni altres deformacions a la seva secció transversal. Sempre que sigui possible, les corbes 

es realitzaran per citrats dels tubs, o amb peces corbes, evitant la utilització de colzes. 

Els citrats dels tubs fins 50 mm es podran fer en fred, i la resta en calent. 

Als tubs d'acer soldat les corbes es faran de forma que les costures queden a la fibra 

neutra de la corba. En cas de que hi hagi una corba i una contracorba, situades a plànols 

diferents, ambdós es realitzaran amb tub d'acer sense soldadura. En cap cas la secció de 

la canonada a les corbes serà inferior a la secció en tram recte. 

A les alineacions rectes, les desviacions seran inferiors al 2 per mil. 
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F.2.2.3.  Passos per murs, paredons, forjats, etc... 

Quan les canonades passen per murs, paredons, forjats, etc., es disposaran manegots 

protectors que deixen espai lliure al voltant de la canonada, i es reomplirà aquest espai 

d'una matèria plàstica. Si la canonada va aïllada, no s'interromprà l'aïllament al manegot. 

Els manegots deuran sobresortir al menys 3 mm de la part superior dels paviments. 

F.2.2.4.  Unions 

Els tubs tindran la major longitud possible, amb objecte de reduir al mínim el número 

d'unions. 

A les conduccions per aigua calenta i aigua freda, les unions es realitzaran mitjançant 

peces d'unió, manegots o corbes, de fosa mal·leable, brides o soldadures. Els manegots 

de reducció en trams horitzontals seran excèntrics i enrassats per la generatriu superior. 

A les unions soldades a trams horitzontals, els tubs s'enrassaran 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 rebabes que 

puguin haver-se format al tallar o roscar els tubs. 

Quan les unions es facin amb brides, s'interposarà entre elles una junta d'amiant a les 

canalitzacions per aigua calenta o freda. Les unions amb brides, visibles, o quan siguin 

previsibles condensacions, s'aïllaran de forma que la seva inspecció sigui fàcil. 

Al realitzar la unió de dos canonades no es forçaran aquestes, sinó que deuran haver-se 

tallat i col·locat amb la deguda exactitud. No es podran realitzar unions als encreuaments 

de murs, forjats, etc. 

Totes les unions deuran poder suportar una pressió superior en un 50% a la de treball. Es 

prohibeix expressament l'ocultació o soterrament d'unions mecàniques. 

F.2.2.5.  Canonades amagades 

Solament s'autoritzaran canalitzacions soterrades o encastades quan l'estudi del terreny 

o mig que rodeja la canonada asseguri la seva no agressivitat o es previngui la 

corresponent protecció contra la corrosió. 
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No s'admetrà el contacte de canonades d'acer amb guix. Les canalitzacions amagades a 

l'obra del paleta, si la natura d'aquesta no permet el seu encastament, aniran allotjades 

en cambres ventilades, prenent mides adequades (pintura, aïllament amb barrera per 

vapor, etc.), quan les característiques del lloc siguin propícies a la formació de 

condensacions a les canonades de calefacció, quan aquestes estan fredes. 

Les canonades encastades i amagades a forjats deuran disposar d'un adequat 

tractament anticorrosiu i estar embolicades amb una protecció adequada, devent estar 

suficientment resolta la lliure dilatació de la canonada i el contacte d'aquesta amb els 

materials de construcció. 

S'evitarà a ser possible la utilització de materials diferents a una canalització, de manera 

que no es formen pars galvànics. Quan això fos necessari, s'aïllaran elèctricament els 

uns dels altres, o es farà una protecció catòdica adequada. 

Les canonades amagades al terreny deuran disposar d'una adequada protecció 

anticorrosiva, recomanant-se la utilització de rases rodejades d'arena rentada o inert, a 

més del tractament anticorrosiu o per galeries. En qualsevol cas deuran preveure els 

suficients registres i l'adequat traçat de pendent per desguàs o purga. 

Les canonades que porten aigua refredada aniran en tot cas aïllades amb una terminació 

que sigui eficaç barrera pel vapor. 

F.2.2.6.   Relació amb altres serveis 

Les canonades no estaran en contacte amb cap altra conducció d'energia elèctrica o de 

telecomunicació, amb el fi d'evitar els efectes de corrosió que una derivació pugui 

ocasionar, devent preveure's sempre una distància mínima de 30 cm a les conduccions 

elèctriques i de 3 cm a les canonades de gas més properes des de l'exterior de la 

canonada o de l'aïllament si l'hagués. 

Es tindrà especial cura en que les canalitzacions de l'aigua freda no siguin escalfades per 

les canalitzacions d'aigua calenta, bé per radiació directa o per conducció per mig de 

suports, devent-se preveure sempre una distància mínima de 25 cm entre exteriors de 

canonades, a menys que vagin aïllades. 

Les canonades no travessaran xemeneies, conductes d'aire condicionat, ni xemeneies de 

ventilació. 
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Es recomana no instal·lar cap vàlvula amb el seu piu per baix del plànol horitzontal que 

conté l'eix de la canonada. Totes les vàlvules seran fàcilment accessibles. 

Es recomana disposar d'una canonada de derivació amb les seves claus, rodejant a 

aquells elements bàsics, com vàlvules de control, etc., que es poden avariar i necessiten 

ser retirades de la xarxa de canonades per la seva reparació i manteniment. 

Es recomana utilitzar el següent tipus de vàlvules, segons la funció que van a executar: 

• Aïllament   vàlvules de bola, d'assentada o papallona. 

• Regulació  vàlvules d'assentada d'agulla. 

F.2.2.7.   Canonada de coure 

Canonades de coure estirats en fred sense soldadura per a la utilització amb maniguets 

soldats per capilaritat. 

Aquestes canonades s'utilitzaran per a aquest tipus d'instal·lacions: 

• Instal·lacions de termohidrosanitàries en les que la temperatura no sobrepassi els 

100ºC i la pressió de servei sigui inferior a 0.73 N/mm2 

• Conduccions per a aire comprimit, buit i ventilació. 

• Instal·lacions d'olis i olis combustibles. 

• Instal·lacions de gas natural, gas ciutat i gasos liquats del petroli 

• Altres instal·lacions 

L'aspecte del tub tindrà les superfícies llises, netes i brillants amb una superfície interior i 

exterior exempta de ratlles, picadures i d'altres defectes que puguin afectar 

desfavorablement el seu comportament en xervei. Els tubs aniran marcats al llarg de la 

generatriu amb els següents conceptes: 

• Marca del fabricant 

• Símbol UNE seguit del número de la norma 

• Diàmetre exterior i espessor del tub expresats en mm i separats pel signe x 

El tub de coure té les mesures i masses d'acord amb la següent taula: 
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D. Ext. (mm) Espessor E en mm 

 0.75 1.00 1.20 1.50 2.00 2.50 

 Masses teóriques aproximades en kg/m 

6.00 0.110 0.140     

8.00 0.152 0.196     

10.00 0.194 0.252     

12.00 0.236 0.308     

15.00 0.259 0.391     

18.00 0.352 0.475     

22.00  0.587 0.698 0.860   

28.00  0.753 0.899 1.111   

35.00  0.951 1.134 1.405   

42.00  1.146 1.369 1.699   

54.00   1.772 2.202   

64.00    2.621 3.647  

76.00    3.125 4.138  

89.00     4.865 6.046 

108.00     5.928 7.374 
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F.2.3.  Plec de condicions constructives sanitaris 

F.2.3.1.   Aparells sanitaris 

Seran de ceràmica, acer inoxidable o fundició esmaltada. La distribució s'ajustarà a les 

indicacions dels plànols del projecte. 

Els aparells sanitaris quedaran sempre nivellats. Es comprovaran de la següent manera: 

• Per a banyeres, lavabos, aigüeres, safareigs, etc..., per l'horitzontalitat del cantell 

anterior de la cubeta. 

• Per als bidets, cubetes d'inodors, etc... per l'horitzontalitat dels seus colls laterals. 

• Els aparells podran anar fixats al sol mitjançant cargols d'ancoratge i fixats al mur 

mitjançant mènsules, perns o cargols sobre tacs de fusta. 

Els recipients presentaran les següents característiques: 

• Homogeneïtat de la pasta (productes ceràmics). 

• Inalterabilitat i resistència de l'esmalt (productes ceràmics). 

• L'evacuació serà ràpida, silenciosa i total. 

F.2.3.2.   Conjunt d'aixetes 

El conjunt d'aixetes presentarà les característiques següents: 

• No presentarà defectes. 

• Les maniobres d'obertura i tancament no han de produir cap soroll, brunzit o 

vibració. 

• L'empaquetadura ha de ser estanca. 

• Les condicions anteriors han de ser complides sota totes les pressions, tant de 

servei com de prova. 

• El sistema de tancament no haurà de produir cops d'ariet capaços de provocar la 

pujada de pressió al doble de la de servei fixat.  

• Des del punt de vista de l'acabat de fabricació, les aixetes hauran de tenir l'exterior 

pulimentat, llimat o escalabornats segons els casos, o simplement fos, però en tots 

els casos perfectament desbarbats, sense asprors ni cavitats. A més, les parts que 

treballin hauran d'estar perfectament mecanitzades i funcionar sempre sense joc 

apreciable. 
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• Els passos de rosca hauran de correspondre als normalitzats. 

• Totes les aixetes es desmuntaran de la seva col·locació i s'enseuaran per a evitar 

degoteigs i suavitzar el seu funcionament. 

• L'aixeta no es rebrà com a morter de ciment en la ceràmica de l'aparell. 

F.2.3.3.   Aixetes temporitzades 

Sempre que es tracti de locals o edificis de publica concurrència s'utilitzarà una aixeteria 

de tipus automàtica temporitzada.  
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F.2.4.  Plec de  condicions constructiu de calefacció 

F.2.4.1.   Grup tèrmic CPA-160 

Grupn tèrmic format per caldera monobloc de xapa d’acer calorifugada, amb aïllant de 

fibran de vidre de 70 mm de gruix i cremador de gas propà. Disposa de les següents 

característiques: 

• Llar sobrepressionada. 

• Circuit de fums de 3 passos 

• Caixa de fums horitzontal, amb porta de seguretat antiexplosió. 

Les característiques tècniques seran les següents: 

 CPA 160 

Potència 
160000 Kcal/h 

186 kW 

Sobrepressió a la llar 16 mmca 

Pèrdua de càrrega de la caldera 165 mmca 

Pes de la caldera 429 Kg 

Contingut d'aigua 180 l 

Connexions hidràuliques DN 65 

Connexions de fums DN 195 

Dimensions: 

Llargada 

Amplada 

Alçada 

 

1558 mm 

880 mm 

1015 mm 

 

F.2.4.2.  Grup tèrmic CPA-50 

Grupn tèrmic format per caldera monobloc de xapa d’acer calorifugada, amb aïllant de 

fibran de vidre de 70 mm de gruix i cremador de gas propà. Disposa de les següents 

característiques: 

• Llar sobrepressionada. 

• Circuit de fums de 3 passos 
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• Caixa de fums horitzontal, amb porta de seguretat antiexplosió. 

Les característiques tècniques seran les següents: 

 CPA 50 

Potència 50000 Kcal/h 

58.10 kW 

Sobrepressió a la llar 4 mmca 

Pèrdua de càrrega de la caldera 80 mmca 

Pes de la caldera 266 Kg 

Contingut d'aigua 115 l 

Connexions hidràuliques DN 50 

Connexions de fums DN 175 

Dimensions: 

Llargada 

Amplada 

Alçada 

 

1208 mm 

810 mm 

945 mm 

 

F.2.4.3.  Bescanviador de plaques 

Bescanviador tipus serpentins desmuntables, subministrament en tub d'acer, modulars. A 

l'exterior del dipòsit es prepararà per a rebre les canonades d'anada i retorn del 

bescanviador. 

F.2.4.4.  Acer 

Seran llises i de secció circular, no presentant-se rugositats ni rebabes en els seus 

extrems, els quals aniran roscats per a la seva unió amb maniguets. 

Tot pas de tubs per forjats o envàs portarà un passamur de tub metàl·lic que haurà de 

cobrir l'aïllament i permetre la lliure dilatació del tub. 
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L'estès de les canonades es farà paral·lelament o en angles rectes als elements 

estructurals de l'edifici preveient-se purgadors en els punts alts i drenatges en els baixos. 

Quan les derivacions vagin encastades en els murs o envans es recobriran amb cartró 

ondulat per a permetre la seva lliure dilatació. Totes les canonades es preveuran amb 

pendents cap als purgadors. Un cop finalitzada la instal·lació s'efectuarà neteja i 

senyalització de les canonades. 

Els suports de les canonades hauran d'estar col·locats a distàncies no superiors a les 

indicades en la taula següent:  

D.del tub T. vertical T.horit. 

1/2" 2.5 m 1.8 m 

3/4" 3.0 m 2.5 m 

1" 3.0 m 2.5 m 

1 1/4" 3.0 m 2.8 m 

1 1/2" 3.5 m 3.0 m 

2" 3.5 m 3.0 m 

2 1/2" 4.5 m 3.0 m 

3" 4.5 m 3.5 m 

4" 4.5 m 4.0 m 

5" 4.5 m 4.0 m 

6" 4.5 m 4.0 m 

 

El tub d'acer negre estirat té les mesures i masses d'acord amb la següent taula: 

D. NOMINAL D.int. Diàmetre exterior (mm)
G. 

paret 
Massa (1) 

  Mig Màx. Mín. Nom. T.n. T.g.  

3/8" DN 10 12.60 17.20 17.50 16.70 2.30 0.85 0.88 3/8" 

1/2" DN 15 16.10 21.30 21.80 21.00 2.60 1.20 1.25 1/2" 

3/4" DN 20 21.70 26.90 27.30 26.50 2.60 1.56 1.62 3/4" 

1" DN 25 27.30 33.70 34.20 33.30 3.20 2.41 2.48 1" 

1 1/4" DN 32 36.00 42.40 42.90 42.00 3.20 3.09 3.19 1 1/4" 

1 1/2" DN 40 41.90 48.30 48.80 47.90 3.20 3.56 3.70 1 1/2" 
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2" DN 50 53.10 60.30 60.80 59.70 3.60 5.03 5.18 2" 

2 1/2" DN 65 68.90 76.10 76.60 75.30 3.60 6.44 6.62 2 1/2" 

3" DN 80 80.90 88.90 89.50 88.00 4.00 8.38 8.59 3" 

4" DN 100 106.30 114.30 115.00 113.10 4.50 12.20 12.50 4" 

5" DN 125 129.70 139.70 140.80 138.50 5.00 16.60 16.90 5" 

6" DN 150 155.10 165.10 166.50 163.90 5.00 19.80 20.10 6" 

(1) Designació dels accessoris de connexió segons UNE 19491. 

 

F.2.4.5.  Suports canonades 

Els suports abraçaran directament els tubs i estaran construïts segons s'indica en els 

plànols de detalls constructius. 

L'ancoratge a paret es realitzarà mitjançant ancoratge metàl·lic femella individual o sobre 

rail fixat a sostre amb un mínim de dos punts de fixació. 

Tots els elements que formen part del suport estaran degudament cincats. 

Els suports de les canonades de lampisteria portaran una junta de goma que abraci 

enterament el tub per a evitar el contacte directe del tub amb el suport. En les canonades 

de les instal·lacions de protecció contraincendis la junta de goma es substituirà per tres 

capes de cinta adhesiva plàstica per acomplir les especificacions de les companyies 

d'assegurances. 

F.2.4.6.  Pintura, protecció i senyalització de les canonades 

Els passamurs, suports i totes les canonades que siguin d'acer negre hauran de recobrir-

se, un cop netes, de dues mans de pintura antioxidant. 

En les canonades aïllades tots els circuits s'identificaran amb colors normalitzats i 

s'indicarà la direcció del fluid en cada tram recte i a distancies no superiors a 5 metres. 

En les canonades no aïllades es pintaran amb dues capes de pintura normalitzada en 

tota la superfície de les canonades. 
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Les canalitzacions d'acer enterrades es protegiran en tota la seva longitud amb dues 

capes de cinta bituminosa havent d'aplicar-se la protecció un cop les canonades estiguin 

completament seques, netes de pols i sense cap capa d'òxid. 

La protecció ha de ser elàstica permanentment en el temps amotllant-se perfectament als 

moviments de l'objecte protegit sense que es produeixin esquerdes ni fissures. La 

protecció ha de posseir una gran resistència al desgast mecànic, a l'acció dels raigs i a 

l'acció dels agents corrosius que conte l'aigua i l'atmosfera. 

F.2.4.7.  Aïllament 

Abans d'aplicar-se l'aïllament, totes les superfícies de les canonades estaran 

perfectament netes i seques i les canonades i equips hauran sigut definitivament pintats i 

sotmesos a les proves que exigeixi la Direcció Facultativa.   

L'aïllament constarà de camisa aïllant sintètica enganxada sobre la superfície del tub amb 

l'adhesiu recomanat pel fabricant del material aïllant i segellant la junta amb cinta 

adhesiva. 

L'aïllament dels accessoris (corbes, tes, vàlvules, dipòsits, etc...) es realitzarà d'acord 

amb les normes del fabricant pel que fa a forma de realització i acabat. 

Per a aïllar canonades que encara estiguin instal·lades en el seu lloc definitiu, es lliscarà 

la camisa aïllant per la canonada abans de roscar-la o soldar-la. Un cop col·locats 

s'aplicarà una fina capa d'enganxament pressionant les superfícies a unir. 

Totes les superfícies i canonades estaran perfectament netes i seques abans d'aplicar-se 

l'aïllament i un cop que canonada i equips hagin sigut sotmesos a les proves i assaigs de 

 pressió. Per a aïllar canonades ja instal·lades es tallarà la camisa aïllant flexible 

longitudinalment amb un ganivet. 

Tallada la camisa aïllant s'ha d'encaixar en la canonada. El tall i les unions es segellaran 

amb enganxament aplicat uniformement i lleugerament, pressionant les dues superfícies 

una contra l'altra fermament durant alguns minuts després d'aplicar l'enganxament per a 

que es segellin les cèl·lules de la camisa aïllant formant una barrera de vapor. S'aïllaran 

igualment totes les vàlvules i accessoris. 
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Un cop col·locat l'aïllament es procedirà a la protecció i senyalització de les conduccions 

amb dues capes de pintura vinílica. 

F.2.4.8. Electrobombes circuladores 

1.- Electrobomba rotor humit 

Bomba monofàsica de rotor humit refrigerada pel fluid bombejat i destinada a circuits 

d'aigua calenta sanitària.  Les característiques constructives són les següents: 

• Bomba amb eix ceràmic i rodaments ceràmic (el rodament radial) i de carboni (el 

rodament axial). 

• Camisa d'embutició monobloc en aleació crom-níquel sense juntes. 

• Renovació de l'aigua per a refrigeració del motor inferior al 2% del cabal de 

bombeig. 

Les característiques tècniques seran les següents: 

Velocitat del motor Inf. a 2550 rpm 

Temperatura màxima 65ºC 

Grau de protecció IP42 

Corbes de funcionament: 1 corba 

 

2.- Electrobomba rotor humit 

Bomba multitensió de rotor humit refrigerada pel fluid bombejat i destinada a circuits de 

calefacció i climatització.  Les característiques constructives són les següents: 

• Bomba amb eix d'acer inoxidable i rodaments ceràmic (el rodament radial) i de 

carboni (el rodament axial). 

• Camisa d'embutició monobloc en aleació crom-níquel sense juntes. 

• Renovació de l'aigua per a refrigeració del motor inferior al 8% del cabal de 

bombeig. 

Les característiques tècniques seran les següents: 
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Velocitat del motor Inf. a 1450 rpm 

Temperatura màxima: 

         Aïllament classe "H" 
 

140ºC 

Grau de protecció IP42 

Corbes de funcionament: Corbes 

 

3.- Electrobomba rotor humit 

Bomba de rotor humit refrigerada pel fluid bombejat i destinada a circuits de calefacció i 

climatització.  Les característiques constructives són les següents: 

• Bomba amb eix ceràmic i rodaments ceràmic (el rodament radial) i de carboni (el 

rodament axial). 

• Camisa d'embutició monobloc en aleació crom-níquel sense juntes. 

• Renovació de l'aigua per a refrigeració del motor inferior al 8% del cabal de 

bombeig. 

Les característiques tècniques seran les següents: 

Velocitat del motor Inf. a 2800 rpm 

Temperatura màxima: 

Aïllament classe "F" 

Aïllament classe "H" 

 

110ºC 

140ºC 

Grau de protecció IP42 

Corbes de funcionament: 2/3 corbes 

 

F.2.4.9. Vàlvules 

1.- Vàlvules de tall 

Les vàlvules previstes en projecte per a interrupció del flux de l'aigua seran del tipus bola 

roscades fins a 2" i de tipus papallona amb brida per als diàmetres superiors. 

Hauran de permetre una pressió de prova del 50% superior a la de treball sense que es 

produeixin gotejos durant la prova. 

Totes les vàlvules s'instal·laran en llocs accessibles. 
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Quan la canonada no vagi encastada en el mur es col·locarà una brida a una distància no 

major de 15 cm. de la vàlvula per a impedir tot moviment de la canonada. 

Cap vàlvula s'instal·larà amb el seu piu per sota de l'horitzontal. 

Tota vàlvula portarà penjat un disc de PVC de 12 cm. de diàmetre a la sala de màquines i 

de 8 cm. a la resta dels casos de diferents colors, amb indicació del tipus de circuit i 

quantes indicacions siguin necessàries per al correcte funcionament de la instal·lació. El 

preu d'aquestes senyalitzacions haurà d'estar inclòs en el preu unitari de les vàlvules. 

2.- Vàlvula d'equilibrat (connexió roscada) 

Vàlvula d'equilibrat per a instal·lacions de calefacció i climatització.  Poden realitzar les 

següents funcions: 

• Tall, buidat i preajust. 

• Tall, buidat, preajust, medició del cabal i lectura de la pèrdua de càrrega. 

Les característiques constructives són les següents: 

• Cos de la vàlvula fabricat totalment en AMETAL. 

• Estanqueitat del seient mitjançant con amb junta tórica en EPDM. 

• Junta tórica en EPDM en el tany. 

• Connexió roscada. 

Les característiques tècniques seran les següents: 

Pressió nominal PN20 

Pressió màxima de treball 2 Mpa (20 bar) 

Temperatura màxima 120 ºC 

Temperatura mínima -40 ºC 

Rosca: 

Interna 

Externa 

 

G3/8-2 

G1/2-G2 1/2 
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3.- Vàlvula d'equilibrat (connexió embridada) 

Vàlvula d'equilibrat per a instal·lacions de calefacció i climatització.  Poden realitzar les 

següents funcions: 

• Tall, buidat i preajust. 

• Tall, buidat, preajust, medició del cabal i lectura de la pèrdua de càrrega. 

Les característiques constructives són les següents: 

• Cos de la vàlvula fabricat en fosa grau 260. 

• Estanqueitat del seient mitjançant con amb junta tórica en EPDM. 

• Connexió embridada. Brides segons normes ISO 7005-2. 

Les característiques tècniques seran les següents: 

Pressió nominal PN16 

Pressió màxima de treball 16 bar 

Temperatura màxima 120 ºC 

Temperatura mínima -40 ºC 

 

F.2.4.10. Detentor ajustable 

Detentor de KVS=1.90 ajustable i amb la possibilitat de tall per a instal·lacions de 

calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. Les característiques constructives són 

les següents: 

• Cos del detentor, clapeta, maniguet recte i piu en AMETALL, junta tórica en nitril i la 

resta de les peces en llautó. 

• Acabat en niquelat. 

Les característiques tècniques seran les següents: 

Pressió nominal PN16 

Pressió màxima de treball 17 bar 

Temperatura màxima 120 ºC 
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F.2.4.11. Suports de les canonades 

Els suports de les columnes i baixants abraçaran sencerament el tub mitjançant platina 

corbada en forma de semicercles mitjançant cargols i femelles, fixats a elements de la 

pròpia construcció si és possible a perfils metàl·lics disposats a l'efecte. 

Els suports de les distribucions horitzontals es realitzaran mitjançant un element format 

per dos perfils en L, units entre si pels extrems amb platines, deixant entre ambdós perfils 

una escletxa de 2 cm. aproximadament suportats del sostre amb baraneta roscada 

ancorada al mateix spitrox. Les canonades es recolzaran al suport mitjançant canyes 

soldades al perfil i de diàmetre immediatament inferior al de la canonada que suporta i 

disposant una brida per a la subjecció del tub. D'aquesta manera el tub pot dilatar 

lliurement llevat en els punts que es determinin com a fixes. Entre la mitja canya, brida i el 

tub es disposarà una junta de goma o amiant i es cuidarà que entre el suport en V, la 

vareta roscada i la femella hi hagi algun element antivibratori. 

Els suports dels col·lectors dels baixants es realitzaran amb perfils en U suportats del 

sostre amb baraneta roscada, ancorada al mateix spitrox. La subjecció del col·lector al 

perfil es realitzarà mitjançant platina adaptada al tub i cargolada al perfil. 

Tots els elements metàl·lics muntats a la intempèrie seran construïts en perfils laminats 

d'acer i posteriorment galvanitzats, tota la cargoleria, femelles, cargols, arandelles, etc..., 

estaran construïts en acer inoxidable. 

Tots els elements metàl·lics muntats a l'interior de l'edifici seran construïts en perfils 

laminats d'acer i recoberts amb pintura anticorrosiva, tota la cargoleria, femelles, cargols, 

arandelles, etc..., estaran construïts en acer i posteriorment "paronats". 

F.2.4.12. Suports canonades 

Els suports de les distribucions horitzontals es realitzaran mitjançant un element format 

per dos perfils en L, units entre si pels extrems amb platines i deixant entre ambdós una 

escletxa d'aproximadament 2 cm. Aquest suport anirà subjectat al forjat per mitjà de dos 

ancoratges. 
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Les canonades es recolzaran en el suport mitjançant mitges canyes soldades al perfil i de 

diàmetre immediatament superior al de la canonada que suporti i disposant una brida per 

a subjectar el tub. D'aquesta manera el tub pot dilatar lliurement llevat en els punts que es 

determinin com a fitxes. Entre la mitja canya, brida i el tub es disposarà una junta de 

goma, suro o amiant. 

Tots els elements metàl·lics que intervinguin seran galvanitzats o recoberts amb pintura 

anticorrosiva. 

F.2.4.13. Dilatadors 

Es col·locaran en els llocs indicats als plànols i sempre en llocs fàcilment registrables i 

inspeccionables. 

Els dilatadors seran d'acer inoxidable roscats fins a 2" i amb brides a partir d'aquest 

diàmetre. Els dilatadors hauran de permetre el moviment de les canonades en sentit 

longitudinal únicament, i només es permetrà el moviment en sentit axial quan es 

col·loquen al pas de les juntes de dilatació de l'edificació. 

La pressió de treball dels dilatadors serà la indicada als amidaments i la pressió de prova 

serà la mateixa que l'especificada per a les vàlvules i la resta de la instal·lació. 

Es muntaran dilatadors en la fase de muntatge amb les proteccions adequades (topalls) i 

mecanismes indicats pel fabricant dels elements. 

Pel correcte funcionament dels dilatadors es preveuran els corresponents punts fixes que 

estaran inclosos a la part proporcional d'accessoris dels preus unitaris de les canonades. 

F.2.4.14. Pintura i senyalització 

Tots els circuits s'identificaran amb colors normalitzats i s'indicarà la direcció del fluid. 

F.2.4.15. Emissors 

1.- Radiadors 

Radiador compost per tubs plans horitzontals de poca fondària i amb les següents 

característiques: 

• Col·lectors formats per tubs rectangulars de 40x32x2 mm. 
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• Tubs plans d’acer de 70x11x1,3 mm. 

• Aletes de planxa d’acer de 0,5 mm (en els models que portin aletejat posterior). 

• Soldats elèctricament. 

• Pressió de servei de 4 Atm i pressió de prova en fàbrica de 5,2 At. 

2.- Aeroterm 

Aeroterm per a instal·lacions de calefacció amb projecció forçada d’aire calent i amb les 

següents característiques tècniques: 

 UL-210 

Potència 10400 Kcal/h 

12064 W 

Capacitat d'aigua 1.30 l 

Pes 15 Kg 

Dimensions: 

Alçada 

Amplada 

 

515 mm 

495 mm 
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F.2.5. Plec de condicions constructives de regulació 

F.2.5.1. Centraleta de regulació 

Centraleta de regulació compacta amb les següents característiques tècniques: 

Tensió d’alimentació 220/240 V 

Entrades digitals 

10 alarma 

10 estat 

1 prova làmp. 

1 rebut 

Entrades analógiques 
4 Ni 1000 Ω 

4 0...1 V 

4 Potenciòm. 

Sortides digitals 
4 sort. 0-I 

4 sort. 0-I-II 

Comptador hor. 

Sortides analógiques 4 sort. 0-10 V 

Protecció IP-20 

 

F.2.5.2.  Equips de camp 

Els equips estaran formats pels següents aparells: 

• Sonda de temperatura de canya Ni1000 de 120 mm de longitud i grau de protecció 

IP54. 

• Termòstat de fums de rearmament manual, amb dispar a 240ºC i grau de protecció 

IP54. 

• Termòstat de canya amb de rang 45 a 95ºC i longitud de 120 mm. 

• Sonda de temperatura exterior Ni1000, escalc de –50ºC fins a 80ºC, muntatge 

mural i grau de protecció IP32. 
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F.2.5.3.  Vàlvula 3 vies 

1.- Vàlvula 3 vies 

Vàlvula 3 vies de zona amb connexió roscada. Vàlvula sense posicionador per a 

regulacions de 3 punts i amb posicionador per a regulacions 0-10 V. Disposa de  les 

següents característiques constructives: 

• Cos i seient de llautó, obturador en acer inoxidable i prensaestopes de llautó amb 

junta tórica. 

• Carrera de 14 mm amb un temps de recorregut de 45 segons. 

Disposa de les següents característiques tècniques: 

Pressió nominal PN16 

Temperatura de funcionament: 

Mínima 

Màxima 

 

2ºC 

110ºC 

Tensió del servomotor 24 V 

 

Les característiques hidràuliques són les següents: 

D.NOMINAL 
KVS 

(m3/h) 

∆P(max) 

(bar) 

Fuga (max) 

(l/h) 

DN1 0.25 3.50 6.00 

 0.50 3.50 6.00 

 1.00 3.50 6.00 

DN15 1.60 3.00 8.50 

 2.50 3.00 8.50 

DN20 4.00 1.80 16.00 

 6.30 1.20 25.00 

  Nota: la fuga màxima s’entén a la via de mescla. 



Implantació d’una indústria de menjars preparats a Inca.  ANNEX  F Pág. 57 

 

Taula F.21  
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2.- Vàlvula 3 vies 

Vàlvula 3 vies per a regulació continua com a vàlvula mescladora o diversora. Connexió 

roscada. Disposa de  les següents característiques constructives: 

• Cos de la vàlvula de bronze Rg5 amb rosca interior. Seient de la vàlvula també de 

bronze. 

• Seient de llautó, obturador de llautó i eix en acer inoxidable. 

• Carrera de 14 mm. 

Disposa de les següents característiques tècniques: 

Pressió nominal PN16 

Temperatura de funcionament: 

Mínima 

Màxima 

 

-15ºC 

130ºC 

Tensió del servomotor 220 V 

 

Les característiques hidràuliques són les següents: 

D.NOMINAL 
KVS 

(m3/h) 

Regulab. 

 

Fuga (max) 

(%KVS) 

DN15 1.00 20.00 1.00 

 1.60 20.00 1.00 

 2.50 30.00 1.00 

 4.00 50.00 1.00 

DN25 6.30 50.00 1.00 

 10.00 50.00 1.00 

DN40 16.00 50.00 1.00 

 25.00 50.00 1.00 

DN50 35.00 50.00 1.00 

  Nota: la fuga màxima s’entén a la via de mescla. 
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El servomotor que incorpora la vàlvula disposa de les següents característiques: 

Tensió d’alimentació 220 V 

Potència absorbida: 

Arrancada 

Funcionament 

 

2 VA 

2 W 

Protecció IP 43 

 

3.- Vàlvula 3 vies 

Vàlvula 3 vies per a regulació continua d’instal·lacions de calefacció d’aigua calenta. 

Connexió roscada. Disposa de  les següents característiques constructives: 

• Cos de la vàlvula de fosa gris GG20 amb rosca interior. 

• Comporta de llautó amb molla i eix d’acer inoxidable. 

Disposa de les següents característiques tècniques: 

Pressió nominal PN6 

Temperatura de funcionament: 

Mínima 

Màxima 

 

2ºC 

110ºC 

Tensió del servomotor 220 V 

 

Les característiques hidràuliques són les següents: 

D.NOMINAL 
KVS 

(m3/h) 

Regulac. 

 

Fuga (max) 

(%KVS) 

DN15 2.50 Linial 1.50 

DN20 4.00 Linial 1.50 

 8.00 Linial 0.50 

DN25 12.00 Linial 0.50 

DN32 18.00 Linial 0.50 

DN40 28.00 Linial 0.50 

DN50 44.00 Linial 0.50 
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El servomotor que incorpora la vàlvula disposa de les següents característiques: 

Tensió d’alimentació 220 V 

Potència absorvida: 

Arranc 

Funcionament 

 

2.00 VA 

2.00 W 

Protecció IP 43 
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F.2.6. Plec de condicions constructives de detecció i protecció 
contra incendis i de control d'intrusió 

F.2.6.1.  Extintors 

L'extintor es un aparell que conté un agent extintor que pot ser projectat i dirigit sobre un 

foc per l'acció d'una pressió interna. L'agent extintor serà diferent segons el tipus de foc a 

apagar. Els tipus de foc possibles en el nostre cas son els següents: 

• Classe "A" per focs de materials sólids, generalment de tipus orgànic i amb aparició 

de brases en la seva combustió. 

• Classe "B" per focs de líquids i sólids que per l'acció del calor pasen a estat líquid, 

comportant-se com tals i sólids grassos. 

Els extintors s'instal.laran a poder ser a: 

• Llocs on s'estime que hi ha major possibliltat d'originar-se un incendi o zones de 

fàcil visibilitat i fàcil accés. 

• Es colocaran sobre suports fixats a paraments verticals p pilars. 

• Els extintors que estiguen subjectes a possibles danys físics es deuran protegir 

convenientment. 

Els extintors es classifiquen en: 

• Extintos d'aigua. 

• Extintors de pols. 

• Extintors d'escuma. 

• Extintors d'anhidrid carbònic. 

• Extintors d'hidrocarburs halogenats. 

• Extintors específics per a foc de metalls. 

• Es tindrà molt en compte l'EFICACIA  a situar que està en funció del volum i tipus 

de foc a extingir. Per poder triar el tipus d'extintors móvils utilitzarem la següent taula: 
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CLASSE DE FOC AGENT 

EXTINTOR A B C D 

Aigua a raig BO NO ACCEP. NO ACCEP. NO ACCEP. 

Aigua 

pulveritzada 

 

EXCEL. 

 

ACCEP. 
NO ACCEP. NO ACCEP. 

Escuma física BO BO NO ACCEP. NO ACCEP. 

Pols polivalent BO BO BO NO ACCEP. 

Pols sec NO ACCEP. EXCEL. BO NO ACCEP. 

Neu carbónica 

(CO2) 
ACCEP. ACCEP. NO ACCEP. NO ACCEP. 

Derivats 

halogenats 
ACCEP. ACCEP. NO ACCEP. NO ACCEP. 

Productes 

específics per 

focs de metalls 

NO ACCEP. NO ACCEP. NO ACCEP. ACCEP. 

 

 

En quant al manteniment dels extintors s'han de cumplir les següents premises: 

• Se verificarà periòdicament i com a màxim cada 3 mesos, pel personal de 

l'establiment, la situació, accessibilitat i aparent bon estat de l'extintor i totes les 

seves inscripcions. 

• Cada 6 mesos es realitzarà les operacions previstes en les instruccions del 

fabricant o instal.lador. Particularment es verificarà el pes de l'extintor, la seva 

pressió en cas de que fos necessari, així com el pes mínim previst per a les botelles 

que continguen agent extintor.  

• Cada 12 mesos es realitzarà una verificació dels extintors per personal especialitzat 

i que no sigui de l'establiment. 

• Les proves de pressió i recàrrega es realitzaran segons lo disposat a la ITC-MIE-

AP5 del Reglament d'Aparells a Pressió.  
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F.2.6.2.   Instal·lació d'equips de mànega (bie) 

És una instal.lació de protecció contra incendis, prevista per a primera intervenció, que 

utilitza l'aigua com a agent extintor i estarà constituida pels següents elements : 

• Broquet 

• Llança 

• Mànega 

• Racord 

• Vàlvula 

• Manòmetre 

• Canonada de conducció de l'aigua 

L'establiment disposarà d'una instal.lació de boques d'incendi equipades de 25 mm i 

semirígides, lo que possibilitarà el seu funcionament sense tenir que desplegar tota la 

mànega.  

F.2.6.3.   Hidrant d'incendis 

Un hidrant és un aparell hidràulic connectat a una xarxa d'abastament, destinat a 

subministrar aigua en cas d'incendi en totes les seves fases. Són utilitzats, per part dels 

equips de Bombers d'extinció d'incendis, per a connectar-hi mànegues, vehicles,... 

F.2.6.4.   Detector de moviments 

Detector dual (d'infraroigs i d'ultrasons) amb microprocessador, anti-masking i memòria. 

Disposa d'un àrea de cobertura de 10x10 m, alta sensibilitat de detecció i immunitat 

davant falses alarmes. 

El detector disposa de 2 sistemes de detecció, un sistema d'ultrasons que funciona a 

partir del principi de l'efecte Doppler i un sistema d'infrarojos passius 

El sistema òptic està format d'espill amb 18 zones en 4 nivells i el sistema d'ultrasons 

mitjançant un sistema de quars permanent amb una freqüència d'ultrasons de 25,6 KHz. 

A banda d'aquestes característiques, els detectors disposen d'una insensibilitat als camps 

d'interferències d'alta freqüència 0,1MHz fins a 1 GHz de 20 V/m segons CEI 801-3 i una 

immunitat als pics de tensió a la línia de tensió d'1 KV (diferencial) o 3 KV (mode comú). 
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F.2.6.5.  Detector d'infrarojos passius 

Detector linial d'infrarojos passiu amb un abast màxim de 50 m i una amplada de 3 m  per 

a una alçada d'instal·lació de 2,5 m i abast màxim de 40 m i amplada de 3 m per a una 

alçada d'instal·lació de 4 m. 

El sistema òptic està format per un espill amb 10 zones dobles i sobreposades a l'àrea de 

cobertura en forma de cortina. L'alta sensibilitat del detector es deguda a l'òptica de zoom 

i al pirosensor.  

La instal·lació serà en 45º sobre parets, cantonades i àrees interiors en superfícies 

estables i sense vibracions. 

A banda d'aquestes característiques, els detectors disposen d'una insensibilitat als camps 

d'interferències d'alta freqüència 0,1....1000 MHz de 15 V/m segons CEI 801-3 i una 

immunitat als pics de tensió a la línia de tensió d'1 KV (diferencial) o 3 KV (mode comú). 

F.2.6.6.  Armari de direccionament (a.d.i.) 

Armari de direccionament que situat al Bus permet connectar els dispositius de vigilància.  

F.2.6.7.  Terminal de comandament 
• Terminal de comandament amb accés mitjançant clau i codi amb les següents 

característiques: 

• Connexió al bus de la central. 

• Senyalització dels successos sobre display de cristall líquid i 24 caràcters cada 

línia. Aquesta senyalització disposa de dos colors de fons, un roig per a alarmes i 

sabotatges i un de groc per a la resta. 

• Alliberament del comandament amb clau i/o contrasenya escrita al teclat. Es 

disposa de 50 contrasenyes diferents per als diferents nivells d'autorització. 

• L'estat de la central ve indicat amb 14 LEDS. 

• El mateix terminal disposa de tecles de funció: 

• Commutació dia/nit. 

• Reconeixement individual de les alarmes (desconnexió de les sirenes). 

• Rearmament individual de les alarmes. 

• 3 tecles de funció per 3 seccions. 

• Tecles F per a altres funcions. 
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F.2.7.  Plec de condicions constructives de comunicacions 

F.2.7.1.  Bloc de cablejat 

El bloc de cablejat 110, es un bloc de plàstic moldejat pirorretardant, amb tires 

d'identificació que subjecten i organitzen 25 parells de cables cada una. Les tires 

d'identificació estan marcades amb 5 puntes de color que ajuden a l'instal·lador a 

localitzar els parells mes ràpidament, i acomoden conductors de cable de galga 22 fins a 

26 (0.326 i 0,128 mm2 de calibre).  

Els blocs poden estar muntats directament en superfícies de paret, sense taulells trasers. 

El bloc de cablejat 110 s'utilitza per acabar parells de cable i permetre una disposició 

clara i organitzada dels cables detràs del bloc. Hi ha dos tipus de blocs de cablejat: 

• BLOC DE CABLEJAT 110A: incorpora dos potes que proporcionen un espai detràs 

del bloc pels cables que acaben en el bloc de cablejat. Hi ha un espai als costats 

que pot ser utilitzat com canal de cables de connexió vertical. 

• BLOC DE CABLEJAT 110D: està limitat a aplicacions especials en les quals la 

fondària actua com element restrictiu. 

F.2.7.2.  Sistema de pannell de connexió 

Els tirantets son fils de connexió acabats en endoll i muntats en fàbrica que s'utilitzen en 

els blocs de connexió tipus 110 o be en blocs de cablejat o be en blocs terminals. Una 

sèrie de característiques incorporades d'exclusió preveuen les inversions accidentals de 

polaritat i la dissociació de parells. Aquests tirantets es poden obtenir en les versions d'1, 

2, 3, i 4 parells amb longituds de 0.60 a 2.74 i 3.65, 4.57, 5.79, 7.62, 9.14, 12.19, 15.24 i 

18.28 m. 
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El tirantet de sistema de pannell de connexió 110 s'utilitza per encaminar i reencaminat 

circuits. Els tirantets es deuen utilitzar amb blocs terminals de pannell de connexió amb 

tirantets a fi de garantitzar que hi hagi una capacitància suficient de direcció dels tirantets. 

El tirantet de 1 par s'utilitza per connectar un sol parell de cables. El tirantet de 2 parells 

s'utilitza per connectar dos parells de cables. El tirantet de 3 parells es el cable estàndard 

que s'utilitza entre els camps púrpura (PBX) i blanc (distribució), i entre els camps blau 

(estació) i taronja (dades). El tirantet de 4 parells s'utilitza en aplicacions que requereixen 

que es connecten els 8 cables. 

Es recomana la utilització de tirantets en camps de connexió d'alta activitat. 
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F.2.8.  Plec de condicions constructiu de gas 

F.2.8.1.  Canonada d'acer 

Canonada d'acer fabricada per conformació mecànica d'una banda o xapa i soldada per: 

• Soldadura a tope 

• Soldadura elèctrica per ressistència (contacte o inducció) 

• Algun altre procediment que asseguiri una soldadura tècnicament equivalent a les 

anteriors 

L'aspecte del tub serà de superfície llisa interiorment i exteriorment. 

Aquest tub té les mesures i masses d'acord amb la següent taula: 

Diàmetre exterior (mm) G. paret Massa 
DIÀMETRE 

NOMINAL Mig Màxim Mínim Nom. Mínim
Sense 

m. 

Amb 

m. 

3/8" (DN 10) 17.20 17.50 16.70 2.30 2.01 0.883 0.89 

1/2" (DN 15) 21.30 21.80 21.00 2.60 2.28 1.250 1.26 

3/4" (DN 20) 26.90 27.30 26.50 2.60 2.28 1.620 1.63 

1" (DN 25) 33.70 34.20 33.30 3.20 2.80 2.480 2.50 

1 ¼" (DN 32) 42.40 42.90 42.00 3.20 2.80 3.190 3.23 

1 ½" (DN 40) 48.30 48.80 47.90 3.20 2.80 3.700 3.75 

2" (DN 50) 60.30 60.80 59.70 3.60 3.15 5.180 5.26 

2 ½” (DN 65) 76.10 76.60 75.30 3.60 3.15 6.620 6.96 

3" (DN80) 88.90 89.50 88.00 4.00 3.50 8.590 8.79 

4" (DN100) 114.30 115.00 113.10 4.50 3.94 12.500 12.90 

5" (DN 125) 139.70 140.80 138.50 5.00 4.38 16.900 17.50 

6" (DN 150) 165.10 166.50 163.90 5.00 4.38 20.100 20.80 

 

F.2.8.2. Claus de tall 

Les claus de tall hauran de cumplir amb la norma UNE 19.679, seran d'accionament 

manual i d'obturador esfèric. 
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Totes les claus de tall que siguin obligatòries tenen que poder ser precintables i 

bloquejables. 

DENOMINACIÓ CLAU DN 
ROSCA 

CÓNICA 

ROSCA 

CILIND. 

10.00 G ¾” G ½” 

15.00 G ½” G  ¾” 

20.00 G ¾” G 1" 

Clau femella-mascle amb connexions rosca 

gas femella (cònica) i junta plana (cilíndrica)

25.00 G 1" G 1 ¼” 

32.00 G 1 ¼” G 1 ½” 

40.00 G 1 ½” G 2" 

50.00 G 2" G 2 ½” 

65.00 G 2 ½” G 3" 

80.00 G 3" G 3 ½” 

Clau mascle-mascle amb connexions per 

junta plana (cilíndrica) 

100.00 G 4" G 4 ½” 

20.00  G 7/8” 

25.00  G 1 ¼” 
Clau de contador recta mascle-femella amb 

connexions per junta plana 
40.00  G 2" 

Clau de contador en escuadra mascle-

femella amb connexions per junta plana 
50.00  G 2 ½" 

10.00  G ½” 

15.00  G ¾” 

20.00  G 1" 

Clau mascle-mascle amb pota i connexions 

per junta plana 

25.00  G 1 ¼” 

F.2.8.3. Tija 

La tija estarà composta per dos materials diferents units per un enllaç fixe o monobloc, 

essent el polietilé el materias per a la part soterrada i l'acer per a la part vista. Aquest 

enllaç estarà protegit per una beina farcida de resina de poliuretà com a protecció 

antihumitat. 

Les tijes seran de model acceptat pel grup Gas Natural i deuran tenir la seva corresponen 

contrasenya d'aprovació. 

Les dimensions de les tijes polietilé-acer son: 
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Taula F.31  

Diàmetre 

nominal 

D.tub polietilé 

(mm) 
D,tub d'acer (mm)

DN25 32 SDR 11 33.70 (1") 

DN32 40 SDR 11 42.40 (1 ¼”) 

DN50 63 SDR 11 60.30 (2") 

DN80 90 SDR 11 80 (3") 

 

F.2.8.4. Comptador 

Comptador de parets deformables i amb les següents característiques: 

Comptador 
Dist. eixos 

(mm) 

Alçada màxima

(mm) 
Conn. 

Cabal màxim

Nm3/h 

Cabal mínim 

Nm3/h 

G-4 160.00 305.00 G 7/8" 6.00 0.04 

G-6 250.00 350.00 G 1 ¼” 10.00 0.06 

G-16  420.00 G 2" 25.00 0.16 

G-25  510.00 G 2 ½” 40.00 0.25 

G-40  660.00 DN65 65.00 0.40 

G-65  860.00 DN80 100.00 0.65 

G-100  940.00 DN100 160.00 1.00 

G-160  1120.00 DN150 250.00 1.60 

 


