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Instal·lacions 
 

 

Calefacció 
 

Instal·lació de calefacció que s'empra en edificis per modificar la temperatura del seu interior, amb la finalitat 

d'aconseguir el confort desitjat. 

Criteris de mesurament i valoració d'unitats: 

Les canonades i conductes es mesuraran i valoraran per metre lineal de longitud d'iguals característiques, 

fins i tot colzes, reduccions, peces especials de muntatge.. 

La resta de components de la instal·lació com a calderes, radiadors, termòstats, etc., es mesuraran i 

valoraran per unitat totalment col·locada i comprovada incloent tots els accessoris i connexions necessaris 

per al seu correcte funcionament. 

Prescripcions sobre els productes 

 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra 

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la Part II, 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la corresponent al marcat CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 

distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assajos 

- Aparells inserts, inclosos les llars obertes, que utilitzen combustibles sòlids, (veure Part II,  Relació de 

productes amb marcat CE, 10.1). 

- Estufes que utilitzen combustibles sòlids, (veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 

10.2). 

- Calderes domèstiques independents que utilitzen combustibles sòlids, (veure Part II, Relació de 

productes amb marcat CE, 10.3). 

- Panells radiants muntats en el sostre alimentats amb aigua a temperatura inferior a 120 ºC, (veure 

Part II, Relació de productes amb marcat CE, 10.4). 

- Radiadors i convectors (veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 10.5). 

- Bloc de generació format per caldera, (segons *ITE 04.9 del *RITE) o bomba de calor. 

Sistemes en funció de paràmetres com: 

Demanda a combatre pel sistema (calefacció i aigua calenta sanitària). Grau de centralització de la 

instal·lació (individual i col·lectiva). 

Sistemes de generació (caldera, bomba de calor i energia solar). 

Tipus de producció d'aigua calenta sanitària (amb i sense acumulació). Segons el fluid *caloportador 

(sistema tot aigua i sistema tot aire). Equips: 

Calderes. 

Bomba de calor (aire-aire o aire-aigua). Energia solar. 

Uns altres. 

- Bloc de transport: 

Xarxa de transport formada per canonades o conductes d'aire. (segons *ITE 04.2 i *ITE 04.4 del *RITE). 

Canalitzacions de coure calorifugat, acer  etc. 

Peces especials i accessoris. Bomba de circulació o ventilador. 

- Bloc de control: 

Elements de control com a termòstats, vàlvules termostàtica, etc. (segons *ITE 04.12 del *RITE). 

Termòstat situat en els locals. 

Control centralitzat per temperatura exterior. 

Control per vàlvules termostàtica. Uns altres. 

- Bloc de consum: 

Unitats terminals com a radiadors, convectors, etc. (segons *ITE 04.13 del *RITE). Accessoris com a 

reixetes o *difusores. 

- En alguns sistemes, la instal·lació comptarà amb bloc d'acumulació. 

- Accessoris de la instal·lació (segons el *RITE): 



Vàlvules de comporta, d'esfera, de retenció, de seguretat, etc. Conductes d'evacuació de fums (segons 

*ITE 04.5 del *RITE). 

Purgadors. 

Got d'expansió tancat o obert. Bescanviador de calor. 

Prescripció quant a l'execució per unitats de obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra: 

 

Condicionis prèvies: suport 

El suport seran els paraments horitzontals i verticals, on la instal·lació podrà ser vista o estar encastada.  

En el cas d'instal·lació vista, els trams horitzontals passaran preferentment prop del forjat o paviment. Els 

elements de fixació de les canonades es col·locaran amb tacs i cargols sobre envans, amb una separació 

màxim entre ells de 2 m. 

En el cas d'instal·lació encastada, en trams horitzontals anirà sota el  (sòl radiant) o suspesa del forjat, 

evitant travessar elements estructurals; en trams verticals, discorrerà a través 

de fregues practicades en els paraments, que s'executaran preferentment a màquina i una vegada 

guarnit l'envà. Tindran una profunditat no major de 4 cm quan es tracti de maó massís i d'1 

canó en cas de maó buit, sent l'ample de la frega mai major a dues vegades la seva profunditat. Les fregues 

es realitzaran preferentment en les tres filades superiors; si no és així, tindran una longitud màxima d'1 m. 

Quan es practiquin fregues per les dues cares de l'envà, la distància entri fregues paral·leles serà de 50 cm. 

La separació de les fregues a cèrcols i premarcs serà com a mínim de 20 cm. Les conduccions es fixaran 

als paraments o forjats mitjançant grapes, interposant entre aquestes i el tub un anell elàstic. 

Quan s'hagi de travessar un element estructural o obres d'obra de paleta es farà a través de passa-murs, 

segons RITE-ITE 05.2.4. 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius Per prevenir el fenomen electroquímic 

de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s'adoptaran les següents mesures: 

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s'haurà de 

seleccionar metalls propers en la sèrie galvànica. 

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 

Evitar l'accés d'aigua i oxigen a la zona d'unió dels dos metalls. 

Entre els elements de fixació i les canonades s'interposarà un anell elàstic, i en cap cas se soldaran al tub. 

S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació, i si es fa s'aïllaran  

elèctricament de manera que no es produeixi corrosió, parells galvànics, etc. (per incompatibilitat de 

materials: acer galvanitzat/coure, etc.). 

S'evitaran les instal·lacions mixtes cobri/acer galvanitzat. 

No s'utilitzaran els conductes metàl·lics de la instal·lació com a preses de terra. 

Per a la fixació dels tubs s'evitarà la utilització d'acer/morter de calç (no gaire recomanat) i d'acer/guix 

(incompatible). 

El recorregut de les canonades no haurà de travessar xemeneies ni conductes. 

 

Procés d'execució 

 

L'instal·lador de climatització coordinarà els seus treballs amb l'empresa constructora i amb els instal·ladors 

d'altres especialitats, tals com a electricitat, lampisteria, etc., que puguin afectar a la seva instal·lació i al 

muntatge final de l'equip. 

Es comprovarà que la situació, l'espai i els recorreguts de la instal·lació coincideixen amb el projecte, i en 

cas contrari es redefinirà segons el criteri i sota la supervisió de la direcció facultativa. Es procedirà al marcat 

per instal·lador autoritzat de tots els components de la instal·lació en presència d'aquesta, procedint a la 

col·locació de la caldera, bombes i got d'expansió tancat. 



Es replantejarà el recorregut de les canonades, coordinant-les amb la resta d'instal·lacions que puguin tenir 

creus, paral·lelismes i trobades. En marcar les esteses de la instal·lació, es tindrà en compte la separació 

mínima de 25 cm entre els tubs de la instal·lació de calefacció i canonades veïnes. S'haurà d'evitar la 

proximitat amb qualsevol conducte elèctric. Abans de la seva instal·lació, les canonades hauran de 

reconèixer-se i netejar-se per eliminar els cossos estranys. 

Les calderes i bombes de calor es col·locaran en bancada o parament segons recomanacions del 

fabricador, quedant fixades sòlidament. Les connexions roscades o embridades aniran segellades amb 

cinta junta d'estanqueïtat de manera que els tubs no produeixin esforços en les connexions amb la caldera. 

Al voltant de la caldera es deixaran espais lliures per facilitar labors de neteja i manteniment. Es connectar 

al conducte d'evacuació de fums i a la canalització del got d'expansió si aquest és obert. 

Els conductes d'evacuació de fums s'instal·laran amb mòduls rectes de cilindres concèntrics amb aïllament 

intermedi, connectats entre si amb brides d'unió normalitzades. Es muntaran i fixaran les canonades i 

conductes ja siguin vistes o encastades en fregues que posteriorment s'emplenaran amb pasta de guix. Les 

canonades i conductes seran com a mínim del mateix diàmetre que les boques que els corresponguin, i en 

el cas de circuits hidràulics es realitzaran les seves unions amb acoblaments elàstics. Cada vegada que 

s'interrompi el muntatge es taparan els extrems oberts. 

Les canonades i conductes s'executaran seguint línies paral·leles i a esquadra amb elements estructurals i 

amb tres eixos perpendiculars entre si, buscant un aspecte net i ordenat. Es col·locaran de manera que 

deixin un espai mínim de 3 cm per a la posterior col·locació de l'aïllament tèrmic i de manera que permetin 

manipular-se i substituir-se sense desmuntar la resta. En cas de conductes per a gasos amb condensats, 

tindran un pendent de 0,5% per evacuar els mateixos. 

 

Les unions, canvis d'adreça i sortides es podran fer mitjançant accessoris soldats o roscats, assegurant 

l'estanqueïtat de les unions mitjançant pintura de les rosques amb *minio o emprant estopes, pastes o 

cintes. Si no s'especifica, les reduccions de diàmetre seran excèntriques i es col·locaran enrasades amb 

les generatrius dels tubs a unir. Les unitats terminals de consum (radiadors, convectors, etc.), es fixaran 

sòlidament al parament i s'anivellaran, amb tots els seus elements de control, maniobra, connexió, visibles 

i accessibles. Es realitzés la connexió de tots els elements de la xarxa de distribució d'aigua o aire, de la 

xarxa de distribució de combustible, i de la xarxa d'evacuació de fums, així com el muntatge de tots els 

elements de control i altres accessoris. 

 

Condicions de terminació 

Una vegada acabada l'execució, les xarxes de canonades hauran de ser netejades internament abans de 

realitzar les proves de servei, eliminant pols, pellofes, olis i qualsevol altre element estrany. Posteriorment 

es farà passar una solució aquosa amb producte detergent i dispersants orgànics compatibles amb els 

materials emprats en el circuit. Finalment s'esbandirà amb aigua procedent del dispositiu d'alimentació. 

En cas de A.C.S. es mesurarà el PH de l'aigua, repetint l'operació de neteja i esbandida fins que aquest 

sigui major de 7.5. (*RITE-*ITE 06.2). 

En cas de xarxa de distribució d'aire, una vegada completat el muntatge de la mateixa i de la unitat de 

tractament d'aire, però abans de connectar les unitats terminals i muntar els elements d'acabat, 

s'engegaran els ventiladors fins que l'aire de sortida de les obertures no contingui pols a simple vista. 

(RITE-ITE-06.2) 

 

Control d'execució, assajos i proves 

 

Control d'execució: 

- Calderes: 

Instal·lació de la caldera. Unions, fixacions, connexions i comprovació de l'existència de tots els accessoris  

de la mateixa. 

- Canalitzacions, col·locació: Diàmetre diferent de l'especificat. 

Punts de fixació amb trams menors de 2 m. 



Buscar que els elements de fixació no estiguin en contacte directe amb el tub, que no existeixin trams de 

més de 30 m sense lira, i que les seves dimensions corresponguin amb les especificacions de projecte. 

Comprovar que les unions tenen *minio o elements d'estanqueïtat. 

- En el calorifugada de les canonades: Existència de pintura protectora. 

Distància entre tubs i entre tubs i parament és superior a 2 cm. 

- Col·locació de maniguets  

Existència del mateix i del farciment. Folgança superior a 1 cm. 

Prova hidrostàtica de les xarxes de canonades (*ITE 06.4.1 del *RITE): una vegada omplo el circuit d'aigua, 

purgat i aïllat el got d'expansió, la bomba i la vàlvula de seguretat, se sotmetrà abans d'instal·lar els 

radiadors, a una pressió de vegada i intervé la del seu servei, sent sempre com a mínim de 6 bar, i es 

comprovarà l'aparició de fugides. Es realitzaran proves de circulació d'aigua, posant les bombes en marxa, 

comprovant la neteja dels filtres i mesurant pressions, i finalment, es realitzarà la comprovació de 

l'estanqueïtat del circuit amb el fluid a la temperatura de règim. Posteriorment es comprovarà el *tarado de 

tots els elements de seguretat. 

Proves de xarxes de conductes (*ITE 06.4.2 del *RITE): es realitzarà taponant els extrems de la xarxa, 

abans que estiguin instal·lades les unitats terminals. Els elements de taponaments han d'instal·lar-se en el 

curs del muntatge, de manera que serveixin, al mateix temps, per evitar l'entrada a la xarxa de materials 

estranys. 

Proves de lliure dilatació (*ITE 06.4.3 del *RITE): les instal·lacions equipades amb calderes, s'elevaran a la 

temperatura de *tarado dels elements de seguretat, havent anul·lat prèviament l'actuació dels aparells de 

regulació automàtica. Durant el refredament de la instal·lació i en finalitzar el mateix, es comprovarà que no 

han tingut lloc deformacions apreciables en cap element o tram de la canonada i que el sistema d'expansió 

ha funcionat correctament. 

Eficiència tèrmica i funcionament (*ITE 06.4.5 del *RITE): es mesurarà la temperatura en locals similars en 

planta inferior, intermèdia i superior, havent de ser igual a l'estipulada en el projecte, amb una 

variació admissible de ± 2 ºC. El termòmetre per mesurar la temperatura es col·locarà en un suport al 

centre del local a una altura del sòl d'1,50 m i romandrà com a mínim 10 minuts abans de la seva lectura.  

La lectura es farà entre tres i quatre hores després de l'encès de la caldera. En locals on entre la radiació 

solar, la lectura es farà dues hores després que deixi d'entrar. Quan hi hagi equip de regulació, estigui es 

desconnectarà. Es comprovarà simultàniament el funcionament de les claus i accessoris de la instal·lació. 

 

Conservació i manteniment 

 

Es preservaran tots els components de la instal·lació de materials agressius, impactes, humitats i brutícia. 

Es protegiran convenientment les rosques. 

 

 

Instal·lació de ventilació 

 

Descripció 

Instal·lació per a la renovació d'aire dels diferents locals d'edificació d'acord amb l'àmbit d'aplicació del CTE 

DB HS 3. 

Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, de manera 

que s'aporti un cabal suficient d'aire exterior i es garanteixi l'extracció i expulsió de l'aire viciat pels 

contaminants. 

L'evacuació de productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà per la coberta de l'edifici, 

amb independència del tipus de combustible i de l'aparell que s'utilitzi, d'acord amb la reglamentació 

específica sobre instal·lacions tèrmiques. 

 

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 



Els conductes de la instal·lació es mesuraran i valoraran per metre lineal, a excepció dels formats per peces 

prefabricades que es mesuraran per unitat, inclosa la part proporcional de peces especials, reixetes i capa 

d'aïllament a nivell de forjat, mesurada la longitud des de l'arrencada del conducte fins a la part inferior de 

l'aspirador estàtic. 

L'aïllament tèrmic es mesurarà i valorarà per metre quadrat. 

La resta d'elements de la instal·lació de ventilació es mesuraran i valoraran per unitat, totalment col·locats 

i connectats. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra 

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la Part II, 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la del marcat CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat 

o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assajos. 

- Conductes (col·lector general i conductes individuals): 

Peces prefabricades, d'argila cuita, de formigó vibrat, fibrociment, etc. 

Elements prefabricats, de fibrociment, metàl·liques (conductes flexibles d'alumini i polièster, de xapa 

galvanitzada, etc.), de plàstic (P.V.C.), etc. 

- Reixetes: tipus. Dimensions. 

- Equips de ventilació: extractors, ventiladors centrífugs, etc. 

- Aspiradors estàtics: de formigó, ceràmics, fibrociment o plàstics. Tipus. Característiques. 

Certificat de funcionament. 

- Sistemes per al control de fums i de calor, (veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 

16.1): cortines de fum, airejadors d'extracció natural d'extracció de fums i calor, airejadors extractors de 

fums i calor mecànics; sistemes de pressió diferencial (equips) i subministrament d'energia. 

 

- Alarmes de fum autònomes, (veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 17). 

- Xemeneies: conductes, components, parets exteriors, terminals, etc., (veure Part II, Relació de productes 

amb marcat CE, 16.2). 

- Aïllant tèrmic, (veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 3). Tipus. Espessor. 

Segons el *CTE *DB *HS 3, apartat 3.2 els productes tindran les següents característiques: 

 

Conductes d'admissió: els conductes tindran secció uniforme i mancaran d'obstacles en tot el seu 

recorregut. Els conductes hauran de tenir un acabat que dificulti el seu enbrutament i seran practicables 

per al seu registre i neteja cada 10 m com a màxim en tot el seu recorregut. 

 

Segons el *CTE *DB *HS 3, apartat 3.2.4, els conductes d'extracció per a ventilació mecànica compliran: 

Cada conducte d'extracció, excepte els de la ventilació específica de les cuines, haurà de disposar en la 

boca d'expulsió d'un aspirador mecànic, podent diversos conductes d'extracció compartir un 

mateix aspirador mecànic. 

 

Els conductes hauran de tenir un acabat que dificulti que s’enbruti o i seran practicables per al seu registre 

i neteja en la coronació i en l'arrencada dels trams verticals. 

 

Quan es prevegi que en les parets dels conductes pugui aconseguir-se la temperatura de rosada 

aquests hauran d'aïllar-se tèrmicament de tal forma que s'eviti la producció de condensació Els conductes 

que travessin elements separadors de sectors d'incendi hauran de complir les condicions de resistència a 

foc de l'apartat 3 del *DB SI 1. 



Els conductes han de ser estancs a l'aire per a la seva pressió de dimensionament. 

 

 

 

Prescripció quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

Condicionis prèvies: suport 

El suport de la instal·lació de ventilació seran els forjats, sobre els quals arrencarà l'element columna fins al 

final del conducte, i on s'hauran deixat prevists els buits de pas amb una folgança per poder col·locar al 

voltant del conducte un aïllament tèrmic d'espessor mínim de 2 cm, i aconseguir que el pas a través del 

mateix no sigui una unió rígida. 

Cada tram entre forjats es recolzarà en el forjat inferior. 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s'adoptaran les següents mesures: 

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s'haurà de 

seleccionar metalls propers en la sèrie galvànica. 

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 

Evitar l'accés d'aigua i oxigen a la zona d'unió dels dos metalls. 

Procés d'execució 

Execució 

 

Segons el *CTE *DB *HS 3, apartat 6.1.1 Obertures: 

Quan les obertures es disposin directament en el mur haurà de col·locar-se un passa-murs la secció interior 

del qual tingui les dimensions mínimes de ventilació previstes i se segellaran els extrems en 

la seva trobada amb el mur. Els elements de protecció de les obertures hauran de col·locar-se de tal manera 

que no es permeti l'entrada d'aigua des de l'exterior. 

Quan els elements de protecció de les obertures d'extracció disposin de llepis, aquestes hauran de col·locar-

se inclinades en l'adreça de la circulació de l'aire. 

Segons el CTE DB HS 3, apartat 6.1.2 Conductes d'extracció: 

Haurà de preveure's el pas dels conductes a través dels forjats i altres elements de partició horitzontal de 

manera que s'executin aquells elements necessaris per a això tals com brocals i cèrcols. Els buits de pas 

dels forjats hauran de proporcionar una folgança perimètrica de 2 cm que s'emplenarà amb aïllant tèrmic. 

El tram de conducte corresponent a cada planta haurà de recolzar-se sobre el forjat inferior de la mateixa. 

En cas de conductes d'extracció per a ventilació híbrida, les peces hauran de col·locar-se cuidant 

l'aplomat, admetent-se una desviació de la vertical de fins a 15º amb transicions suaus. 

Quan les peces siguin de formigó en massa o d'argila cuita, es rebran amb morter de ciment tipus M-5a 

(1:6), evitant la caiguda de restes de morter a l'interior del conducte i enrasant la junta per tots dos costats. 

Quan siguin d'un altre material, es realitzaran les unions previstes en el sistema, cuidant l'estanqueïtat de 

les seves juntes. 

Les obertures d'extracció connectades a conductes d'extracció es taparan per evitar l'entrada d'enderrocs 

o altres objectes fins que es col·loquin els elements de protecció corresponents. 

Quan el conducte per a la ventilació específica addicional de les cuines sigui col·lectiu, cada extractor haurà 

de connectar-se al mateix mitjançant un branc que desembocarà en el conducte d'extracció 

immediatament per sota del branc següent. 

Segons el *CTE *DB *HS 3, apartat 6.1.3 Sistemes de ventilació mecànics: 



 

Els aspiradors mecànics i els aspiradors híbrids hauran de disposar-se en un lloc accessible per realitzar la 

seva neteja. 

Previ als extractors de les cuines es col·locarà un filtre de greixos i olis dotat d'un dispositiu que indiqui quan 

ha de reemplaçar-se o netejar-se aquest filtre. 

Es disposarà un sistema automàtic que actuï de manera que tots els aspiradors híbrids i mecànics de cada 

habitatge funcionin simultàniament o bé adoptar qualsevol altra solució que impedeixi 

la inversió del desplaçament de l'aire en tots els punts. 

L'aspirador híbrid o l'aspirador mecànic, si escau, haurà de col·locar-se aplomat i subjecte al conducte 

d'extracció o al seu revestiment. 

El sistema de ventilació mecànica haurà de col·locar-se sobre el suport de manera estable i utilitzant 

elements anti-robatoris. 

Els entroncaments i connexions seran estancs i estaran protegits per evitar l'entrada o sortida d'aire en 

aquests punts. 

 

Condicions de terminació 

Es revisarà que les juntes entre les diferents peces estan plenes i sense rebabes, en cas contrari 

s'emplenaran o netejaran. 

Control d'execució, assajos i proves 

- Conduccions verticals: 

Disposició: tipus i seccions segons especificacions. Correcta col·locació i unió entre peces. Aplomat: 

comprovació de la verticalitat. 

Sustentació: correcta sustentació de cada nivell de forjat. Sistema de suport. Aïllament tèrmic: espessor 

especificat. Continuïtat de l'aïllament. 

Aspirador estàtic: altura sobre coberta. Distància a altres elements. Fixació.  

 

 

 

Instal·lació d'electricitat: baixa tensió i posada a terra 

Instal·lació de baixa tensió: instal·lació de la xarxa de distribució elèctrica per a tensions entre 230 / 

400 V, des del final de l'escomesa de la companyia subministradora en el quadre o caixa general de 

protecció, fins als punts d'utilització a l'edifici. 

 

Instal·lació de posada a terra: s'estableixen per limitar la tensió que, pel que fa a la terra, puguin presentar 

en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar la protecció de les proteccions i eliminar o disminuir 

el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats. És una unió elèctrica directa, sense fusibles 

ni protecció alguna, d'una part del circuit elèctric o d'una part conductora no pertanyent al mateix mitjançant 

una presa de terra amb un elèctrode o grups d'elèctrodes enterrats en el sòl. 

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

Instal·lació de baixa tensió: els conductors es mesuraran i valoraran per metre lineal de longitud d'iguals 

característiques, tot això completament col·locat incloent tub, safata o canal d'aïllament i part proporcional 

de caixes de derivació i ajudes d'obra de paleta quan existeixin. La resta d'elements de la instal·lació, com 

a caixa general de protecció, mòdul de comptador, mecanismes, etc., es mesuraran per unitat totalment 

col·locada i comprovada incloent tots els accessoris i connexions necessaris per al seu correcte 

funcionament, i per unitats d'endolls i de punts de llum incloent parts proporcionals de conductors, tubs, 

caixes i mecanismes. 

Instal·lació de posada a terra: els conductors de les línies principals o derivacions de la posada a terra es 

mesuraran i valoraran per metre lineal, fins i tot tub d'aïllament i part proporcional de caixes de derivació, 

ajudes d'obra de paleta i connexions. El conductor de posada a terra es mesurarà i valorarà per metre lineal, 

fins i tot excavació i farcit. La resta de components de la instal·lació, com piques, plaques, arquetes, etc., 

es mesuraran i valoraran per unitat, fins i tot ajudes i connexions. 



Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra 

 

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la Part II, 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la corresponent al marcat CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius 

de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assajos. 

Instal·lació de baixa tensió: 

En general, la determinació de les característiques de la instal·lació s'efectua d'acord amb l'assenyalat en 

la norma UNEIX 20.460-3. 

- Caixa general de protecció (*CGP). Correspondran a un dels tipus recollits en  

les especificacions tècniques de l'empresa subministradora. que hagin estat aprovades per  

l'Administració Pública competent. 

- Línia General d'alimentació (*LGA). És aquella que enllaça la Caixa General de Protecció amb la 

centralització de comptadors. Les línies generals d'alimentació estaran constituïdes per: 

Conductors aïllats a l'interior de tubs encastats. 

 

Conductors aïllats a l'interior de tubs enterrats. Conductors aïllats a l'interior de tubs en muntatge 

superficial. 

Conductors aïllats a l'interior de canals protectores la tapa de les quals només es pugui obrir amb 

l'ajuda d'un útil. 

Canalitzacions elèctriques prefabricades que hauran de complir la norma UNE-EN-60439-2. 

Conductors aïllats a l'interior de conductes tancats d'obra de fàbrica, projectats i construïts a aquest 

efecte. 

- Comptadors.  

Col·locats en forma individual. 

Col·locats en forma concentrada (en armari o en local). 

- Derivació individual: és la part de la instal·lació que, partint de la línia general d'alimentació 

subministra energia elèctrica a una instal·lació d'usuari. . Les derivacions individuals estaran 

constituïdes per: 

Conductors aïllats a l'interior de tubs encastats. Conductors aïllats a l'interior de tubs enterrats. 

Conductors aïllats a l'interior de tubs en muntatge superficial. 

Conductors aïllats a l'interior de canals protectores la tapa de les quals només es pugui obrir amb 

l'ajuda d'un útil. 

Canalitzacions elèctriques prefabricades que hauran de complir la norma UNE-EN 60439-2. 

Conductors aïllats a l'interior de conductes tancats d'obra de fàbrica, projectats i construïts a aquest 

efecte. 

 

Prescripció quant a l'execució per unitats d'obra 

 

 

Condicionis prèvies: suporti 

 

Instal·lació de baixa tensió: 

 

La fixació es realitzarà una vegada acabat completament el parament que la suporti. Les instal·lacions 

només podran ser executades per instal·ladors o empreses instal·ladores que compleixin amb la  

reglamentació vigent en el seu àmbit d'actuació. 

El suport seran els paraments horitzontals i verticals, on la instal·lació podrà ser vista o encastada. 

En el cas d'instal·lació vista, aquesta es fixarà amb tacs i cargols a parets i sostres, utilitzant com a aïllant 

protector dels conductors tubs, safates o canaletes. 



En el cas d'instal·lació encastada, els tubs flexibles de protecció es disposaran a l'interior de fregues 

practicades als envans. Les fregues no tindran una profunditat major de 4 cm sobre maó 

massís i d'un canó sobre el maó buit, l'ample no serà superior a dues vegades la seva profunditat. 

 Les fregues es realitzaran preferentment en les tres filades superiors. Si no és així tindrà una longitud 

màxima d'1 m. Quan es realitzin fregues per les dues cares de l'envà, la distància entri fregues paral·leles 

serà de 50 cm. 

Instal·lació de posada a terra: 

El suport de la instal·lació de posada a terra d'un edifici serà d'una banda el terreny, ja sigui el jaç del fons 

de les rases de fonamentació a una profunditat no menor de 80 cm, o bé el terreny pròpiament dit on es 

clavaran piques, plaques, etc. 

El suport per a la resta de la instal·lació sobre nivell de rasant, línies principals de terra i conductors de 

protecció, seran els paraments verticals o horitzontals totalment acabats o a falta de revestiment, sobre els 

quals es col·locaran els conductors en muntatge superficial o encastats, aïllats amb tubs de *PVC rígid o 

flexible respectivament. 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

En general: 

En general, per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s'adoptaran les següents mesures: 

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s'haurà de 

seleccionar metalls propers en la sèrie galvànica. 

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 

Evitar l'accés d'aigua i oxigen a la zona d'unió dels dos metalls. En la instal·lació de baixa tensió: 

Quan algun element de la instal·lació elèctrica hagi de discórrer paral·lel o instal·lar-se proper a una 

canonada d'aigua, es col·locarà sempre per sobre d'aquesta. Les canalitzacions elèctriques no se situaran 

per sota d'altres canalitzacions que puguin donar lloc a condensacions, tals com les destinades a conducció 

de vapor, d'aigua, de gas, etc., tret que es prenguin les disposicions necessàries per protegir les 

canalitzacions elèctriques contra els efectes d'aquestes condensacions. 

Les canalitzacions elèctriques i les no elèctriques només podran anar dins d'un mateix canal o buit en la 

construcció, quan es compleixin simultàniament les següents condicions: 

La protecció contra contactes indirectes estarà assegurada per algun dels sistemes assenyalats en la 

Instrucció *IBT-*BT-24, considerant a les conduccions no elèctriques, quan siguin metàl·liques, com a 

elements conductors. 

Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides contra els possibles perills que pugui 

presentar la seva proximitat a canalitzacions, i especialment es tindrà en compte: l'elevació de la 

temperatura, deguda a la proximitat amb una conducció de fluid calent; la condensació; la inundació 

per avaria en una conducció de líquids, (en aquest cas es prendran totes les disposicions convenients per 

assegurar la seva evacuació); la corrosió per avaria en una conducció que contingui-un fluid corrosiu; 

l'explosió per avaria en una conducció que contingui un fluid inflamable; la intervenció per 

manteniment o avaria en una de les canalitzacions pot realitzar-se sense danyar a la resta. 

En la instal·lació de posada a terra: 

Les canalitzacions metàl·liques d'altres serveis (aigua, líquids o gasos inflamables, calefacció central, etc.) 

no s'utilitzaran com a preses de terra per raons de seguretat. 

 

Procés d'execució 

 

Execució 

Instal·lació de baixa tensió: 

Es comprovarà que tots els elements de la instal·lació de baixa tensió coincideixen amb el seu 

desenvolupament en projecte, i en cas contrari es redefinirà segons el criteri i sota la supervisió de la direcció 

facultativa. 

Es marcarà per instal·lador autoritzat i en presència de la direcció facultativa els diversos 



components de la instal·lació, com a preses de corrent, punts de llum, canalitzacions, caixes, etc. 

En marcar les esteses de la instal·lació es tindrà en compte la separació mínima de 30 cm amb la instal·lació 

de lampisteria. 

Es comprovarà la situació de l'escomesa, executada segons R.I.B.T. i normes particulars de la 

companyia subministradora. 

Es col·locarà la caixa general de protecció en lloc de permanent accés des de la via pública, i propera a la 

xarxa de distribució urbana o centre de transformació. La caixa de la mateixa haurà d'estar 

homologada per *UNESA i disposar de dos orificis que allotjaran els conductes (metàl·lics protegits 

contra la corrosió, fibrociment o *PVC rígid, auto-extinguible de grau 7 de resistència al xoc), per a l'entrada 

de l'escomesa de la xarxa general. Aquests conductes tindran un diàmetre mínim de 15 cm o secció 

equivalent, i es col·locaran inclinats feia la via pública. La caixa de protecció quedarà encastada i fixada 

sòlidament al parament per un mínim de 4 punts, les dimensions de la fornícula superaran les de la caixa 

en 15 cm en tot el seu perímetre i la seva profunditat serà de 30 cm com a mínim. 

Es col·locarà un conducte de 10 cm des de la part superior del nínxol, fins a la part inferior de la primera 

planta per poder realitzar alimentacions provisionals en cas d'avaries, subministraments 

eventuals, etc. 

Les portes seran de tal forma que impedeixin la introducció d'objectes, col·locant-se a una altura mínima de 

20 cm sobre el sòl, i amb fulla i marc metàl·lics protegits enfront de la corrosió. Disposaran de pany 

normalitzat per l'empresa subministradora i es podrà revestir de qualsevol material. 

S'executarà la línia general d'alimentació (*LGA), fins al recinte de comptadors, discorrent per llocs d'ús 

comú amb conductors aïllats a l'interior de tubs encastats, tubs en muntatge 

superficial o amb coberta metàl·lica en muntatge superficial, instal·lada en tub la secció del qual permeti 

augmentaran 100% la secció dels conductes instal·lada inicialment. La unió dels tubs serà *roscada o 

embotida. Quan tingui una longitud excessiva es disposaran els registres adequats. Es procedirà a la 

col·locació dels conductors elèctrics, servint-se de pansa fils (guies) impregnades de substàncies que 

permetin el seu lliscament per l'interior. 

El recinte de comptadors, es construirà amb materials no inflamables, i no estarà travessat per conduccions 

d'altres instal·lacions que no siguin elèctriques. Les seves parets no tindran resistència inferior a la del 

tàbica del 9 i disposarà d'embornal, ventilació natural i il·luminació (mínim 100 *lx). Els mòduls de 

centralització quedaran fixats superficialment amb cargols als paraments verticals, amb una altura mínima 

de 50 cm i màxima d'1,80 cm. 

S'executaran les derivacions individuals, previ traçat i replanteig, que es realitzaran a través de 

acanaladores encastades o adossades o bé directament encastades o enterrades en el cas de 

derivacions horitzontals, disposant-se els tubs com a màxim en dues files superposades, mantenint 

una distància entre eixos de tubs de 5 cm com a mínim. En cada planta es disposarà un registre, i cada tres 

una placa tallafoc. Els tubs pels quals es tendeixen els conductors se subjectaran mitjançant bases suportis 

i amb abraçadores i els entroncaments entre els mateixos s'executaran mitjançant maniguets de 10 cm de 

longitud. 

Es col·locaran els quadres generals de distribució i interruptors de potència ja sigui en superfície fixada per 

4 punts com a mínim o encastada, en aquest cas s'executarà com a mínim en tàbica de 12 cm d'espessor. 

 

S'executarà la instal·lació interior; si és encastada es realitzaran fregues seguint un recorregut horitzontal i 

vertical i a l'interior de les mateixes s'allotjaran els tubs d'aïllant flexible. Es col·locaran registres amb una 

distància màxima de 15 m. Les fregues verticals se separaran dels cèrcols  almenys 20 cm i quan es 

disposin fregues per dues cares de parament la distància entre dues paral·leles serà com a mínim de 50 

cm, i la seva profunditat de 4 cm per a maó massís i 1 canó per a buit, l'ample no serà superior a dues 

vegades la seva profunditat. Les caixes de derivació quedaran a una distància de 

20 cm del sostre. El tub aïllant penetrarà 5 mm en les caixes on es realitzarà la connexió dels cables 

(introduïts aquests amb ajuda de *passa-fils ) mitjançant borns o didals aïllants. Les tapes de les caixes de 

derivació quedaran adossades al parament. 

Si el muntatge fos superficial, el recorregut dels tubs, d'aïllant rígid, se subjectarà mitjançant grapes i les 

unions de conductors es realitzaran en caixes de derivació igual que en la instal·lació encastada. 

Es realitzarà la connexió dels conductors a les regletes, mecanismes i equips. 

Per garantir una contínua i correcta connexió els contactes es disposaran nets i sense humitat i es protegiran 

amb envolupants o pastes. 



Les canalitzacions estaran disposades de manera que facilitin la seva maniobra, inspecció i accés a 

les seves connexions. 

Les canalitzacions elèctriques s'identificaran. D'altra banda, el conductor neutre o compensador, quan 

existeixi, estarà clarament diferenciat dels altres conductors. 

Per a l'execució de les canalitzacions, aquestes es fixaran sobre les parets per mitjà de brides, 

abraçadores, o collarets de manera que no perjudiquin les cobertes dels mateixos. La distància entre dos 

punts de fixació successius no excedirà de 40 cm. S'evitarà corbar els cables amb un radi massa petit, i 

excepte prescripció en contra fixada en la Norma UNEIX corresponent al cable utilitzat, aquest radi no serà 

inferior a 10 vegades el diàmetre exterior del cable. 

Els creus dels cables amb canalitzacions no elèctriques es podran efectuar per la part anterior o posterior 

a aquestes, deixant una distància mínima de 3 cm entre la superfície exterior de la canalització no elèctrica 

i la coberta dels cables, quan l'encreuament s'efectuï per la part anterior d'aquella. 

Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels locals o emplaçaments així ho 

exigeixin, utilitzant-se per a aquesta fi caixes o altres dispositius adequats. L'estanqueïtat 

podrà quedar assegurada amb l'ajuda de premsa-estopes. 

Els entroncaments i connexions es realitzaran per mitjà de caixes o dispositius equivalents proveïts de tapes 

desmuntables que assegurin alhora la continuïtat de la protecció mecànica establerta, l'aïllament i la 

inaccessibilitat de les connexions i la seva verificació en cas necessari. 

En cas de conductors aïllats a l'interior de buits de la construcció, s'evitaran, en la mesura del possible, les 

asprors a l'interior dels buits i els canvis d'adreça dels mateixos en un nombre 

elevat o de petit radi de curvatura. La canalització podrà ser reconeguda i conservada sense que sigui 

necessària la destrucció parcial de les parets, sostres, etc., o els seus guarnits i decoracions. Els 

entroncaments i derivacions dels cables seran accessibles, disposant-se para ells les caixes de derivació 

adequades. 

Pas a través d'elements de la construcció: en tota la longitud dóna els passos de canalitzacions no es 

disposaran entroncaments o derivacions de cables. Per a la protecció mecànica dels cables en 

la longitud del pas, es disposaran aquests a l'interior de tubs 

Instal·lació de posada a terra: 

Es comprovarà que la situació, l'espai i els recorreguts de la instal·lació coincideixen amb el projecte, 

principalment la situació de les línies principals de baixada a terra, de les instal·lacions i masses 

metàl·liques. En cas contrari es redefinirà segons el criteri i sota la supervisió de la direcció facultativa i es 

procedirà al marcat per instal·lador autoritzat de tots els components de la instal·lació. 

Durant l'execució de l'obra es realitzarà una posada a terra provisional que estarà formada per un cable 

conductor que unirà les màquines elèctriques i masses metàl·liques que no disposin de doble 

aïllament i un conjunt d'elèctrodes de piques. 

En iniciar-se les obres de fonamentació de l'edifici es disposarà el cable conductor en el fons de la rasa, a 

una profunditat no inferior a 80 cm formant una anell tancat exterior al perímetre de l'edifici, al que es 

connectaran els elèctrodes, fins a aconseguir un valor mínim de resistència a terra. 

Una sèrie de conduccions enterrades unirà totes les connexions de posada terra situades a l'interior de 

l'edifici. Aquests conductors aniran connectats per tots dos extrems a l'anell i la separació entre dues 

d'aquests conductors no serà inferior a 4 m. 

Els conductors de protecció estaran protegits contra deterioracions mecàniques, químics, electroquímics i 

esforços electrodinàmics. Les connexions seran accessibles per a la verificació i assajos, excepte en el cas 

de les efectuades en caixes segellades amb material de farcit o en caixes no desmuntables amb juntes 

estances. Cap aparell estarà intercalat en el conductor de protecció, encara que per als assajos podran 

utilitzar-se connexions desmuntables mitjançant útils adequats. 

Per a l'execució dels elèctrodes, en el cas que es tracti d'elements longitudinals clavats verticalment 

(piques), es realitzaran excavacions per allotjar les arquetes de connexió, es prepararà la pica muntant la 

punta de penetració i el cap protector, s'introduirà el primer tram mantenint verticalment la pica amb una 

clau, mentre es comprovi la verticalitat de la plomada. Paral·lelament es copejarà amb una maça, enterrant 

el primer tram de la pica, es llevarà el cap protector i s'enroscarà el segon tram, enroscant de nou el cap 

protector i tornant a copejar; cada vegada que s'introdueixi un nou tram es mesurarà la resistència a terra. 

A continuació s'haurà de soldar o fixar el collaret de protecció i una vegada acabat el pou d'inspecció es 

realitzarà la connexió del conductor de terra amb la pica. 



Durant l'execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra es cuidarà que resultin 

elèctricament correctes. Les connexions no danyaran ni als conductors ni als elèctrodes de 

terra. 

Sobre els conductors de terra i en lloc accessible, es preveurà un dispositiu per mesurar la resistència de 

la presa de terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar combinat amb el born principal de terra, ser 

desmuntable, mecànicament segur i assegurar la continuïtat elèctrica. 

Si els elèctrodes anessin elements superficials col·locats verticalment en el terreny, es realitzarà un clot i 

es col·locarà la placa verticalment, amb la seva aresta superior a 50 cm com a mínim de la superfície del 

terreny; es recobrirà totalment de terra argilenca i es regarà. Es realitzarà el pou d'inspecció i la connexió 

entre la placa i el conductor de terra amb soldadura alumino-tèrmica. 

S'executaran les arquetes enregistrables en l'interior de les quals allotjaran els punts de posada a terra als 

quals es solden en un extrem la línia d'enllaç amb terra i en l'altre la línia principal de terra. La posada 

a terra s'executarà sobre suports de material aïllant. 

La línia principal s'executarà encastada o en muntatge superficial, aïllada amb tubs de *PVC, i les 

derivacions de posada a terra amb conducte encastat aïllat amb *PVC flexible. Els seus recorreguts seran 

el més curts possibles i sense canvis bruscs d'adreça, i les connexions dels conductors de terra 

seran realitzades amb cargols de destret o altres elements de pressió, o amb soldadura d'alt punt de fusió. 

 

Condicions de terminació 

Instal·lació de baixa tensió: 

Les fregues quedaran cobertes de morter o guix, i enrasades amb la resta de la paret. Acabada la instal·lació 

elèctrica interior, es protegiran les caixes i quadres de distribució per evitar que quedin tapats pels 

revestiments posteriors dels paraments. Una vegada realitzats aquests treballs es descobriran i es 

col·locaran els automatismes elèctrics, tapes. Al final de la instal·lació, i informada la direcció facultativa, 

l'instal·lador autoritzat emetrà la documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la instal·lació 

amb la Reglamentació vigent. 

Instal·lació de posada a terra: 

Al final de la instal·lació, l'instal·lador autoritzat, i informada la direcció facultativa, emetrà la documentació 

reglamentària que acrediti la conformitat de la instal·lació amb la Reglamentació vigent. 

 

Control d'execució, assajos i proves 

Instal·lació de baixa tensió: Instal·lació general de l'edifici: 

- Caixa general de protecció: 

Dimensions del nínxol mural. Fixació (4 punts). Connexió dels conductors. Tubs d'escomeses. 

- Línia general d'alimentació (*LGA): 

Tipus de tub. Diàmetre i fixació en trajectes horitzontals. Secció dels conductors. Dimensió de patinillo per 

a línia general d'alimentació. Registres, dimensions. 

Nombre, situació, fixació de platines i plaques tallafocs en patinillos de línies generals d'alimentació. 

 

Instal·lació interior de l'edifici: 

- Quadre general de distribució: 

Situació, adossat de la tapa. Connexions. Identificació de conductors. 

- Instal·lació interior: 

Dimensions, traçat de les fregues. 

Identificació dels circuits. Tipus de tub protector. Diàmetres. Identificació dels conductors. Seccions.  

Pas a través d'elements constructiu. Juntes de dilatació. 

Escomeses a caixes. 



Es respecten els volums de prohibició i protecció en locals humits. 

Xarxa de equipotencialitat:  dimensions i traçat de les fregues. Tipus de tub protector. Diàmetre. Secció del 

conductor. Connexions. 

- Caixes de derivació: 

Nombre, tipus i situació. Dimensions segons nombre i diàmetre de conductors. Connexions. Adossat a la 

tapa del parament. 

- Mecanismes 

Nombre, tipus i situació. Connexions. Fixació al parament. Instal·lació de posada a terra: 

- Connexions: Punt de posada a terra. 

- Born principal de posada a terra: Fixació del born. Secció del conductor de connexió. Connexions i 

terminals. *Seccionador. 

- Línia principal de terra: Tipus de tub protector. Diàmetre. Fixació. Secció del conductor. Connexió. 

- Piques de posada a terra, si escau: Nombre i separacions. Connexions. 

- Arqueta de connexió: Connexió de la conducció enterrada, enregistrable. Execució i disposició. 

- Conductor d'unió equipotencial: Tipus i secció de conductor. Connexió. S'inspeccionarà cada element. 

- Línia d'enllaç amb terra: Connexions. 

- Barra de posada a terra: Fixació de la barra. Secció del conductor de connexió. Connexions i terminals. 

Assajos i proves Instal·lació de baixa tensió. Instal·lació general de l'edifici: Resistència a l'aïllament: 

De conductors entre fases (si és trifàsica o bifàsica), entre fases i neutre i entre fases i terra. 

Instal·lació de posada a terra: 

Resistència de posada a terra de l'edifici. Verificant els següents controls: 

La línia de posada a terra s'emprarà específicament per a ella mateixa, sense utilitzar altres conduccions  

o previstes per a tal fi. 

Comprovació que la tensió de contacte és inferior a 24 V en locals humits i 50 V en locals secs, en qualsevol 

massa de l'edifici. 

Comprovació que la resistència és menor de 20 ohms. 

Conservació i manteniment 

Instal·lació de baixa tensió. Es preservaran tots els components de la instal·lació del contacte amb 

materials agressius i humitat. 

Instal·lació de posada a terra. Es preservaran tots els elements de materials agressius, impactes, humitats 

i brutícia 

 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

 

 

Instal·lació d'energia solar 

 

Energia solar tèrmica 

 

Descripció 

Sistemes solars d'escalfament prefabricats: són lots de productes amb una marca registrada, equips 

complets i llests per instal·lar, amb configuracions fixes. Al seu torn poden ser: sistemes per termosifón per 

a aigua calenta sanitària; sistemes de circulació forçada com a lot de productes amb configuració fixa per a 

aigua calenta sanitària; sistemes amb captador-dipòsit integrats per a aigua calenta sanitària. 



Sistemes solars d'escalfament a mesura o per elements: són sistemes construïts de forma única o muntant-

los a partir d'una llista de components. 

Segons l'aplicació de la instal·lació, aquesta pot ser de diversos tipus: per a escalfament d'aigües, per a 

usos industrials, per a calefacció, per a refrigeració, per a climatització de piscines, etc. 

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

Unitat d'equip completament rebuda i/o acabada en cada cas; tots els elements específics de les 

instal·lacions, com a captadors, acumuladors, bescanviadors, bombes, vàlvules, gots d'expansió, 

porgadores, comptadors 

La resta d'elements necessaris per completar aquesta instal·lació, ja sigui instal·lacions elèctriques o de 

lampisteria es mesuraran i valoraran seguint les recomanacions establertes en els capítols corresponents 

de les instal·lacions d'electricitat i lampisteria. 

Els elements que no es trobin contemplats en qualsevol dels dos casos anteriors es mesuraran i valoraran 

per unitat d'obra projectada realment executada. 

 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra 

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la Part II, 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la corresponent al marcat CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius 

de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assajos. 

- Sistemes solars a mesura: 

- Sistema de captació: captadors solars. 

Complirà l'especificat als apartats 3.3.2.1 i 3.4.1 del CTE DB HE 4. Els captadors solars portaran 

preferentment un orifici de ventilació, de diàmetre no inferior a 4 mm. 

Si s'usen captadors amb absorbidors d'alumini, s'usaran fluïts de treball amb un tractament 

inhibidor dels ions de coure i ferro. 

- Sistema d'acumulació solar: compliran l'especificat en el CTE DB HE 4, apartat 3.4.2. Els acumuladors 

poden ser: d'acer vitrificada (inferior a 1000 l), d'acer amb tractament epoxídica, 

d'acer inoxidable, de coure, etc. Cada acumulador vindrà equipat de fàbrica dels necessaris 

maniguets d'acoblament i boques, soldats abans del tractament de protecció. Preferentment els 

acumuladors seran de configuració vertical. 

L'acumulador estarà enterament recobert amb material aïllant, i és recomanable disposar una 

protecció mecànica en xapa pintada al forn, PRFV, o làmina de material plàstic. Tots els acumuladors aniran 

equipats amb la protecció catòdica establerta pel fabricant. El sistema haurà de ser capaç d'elevar la 

temperatura de l'acumulador a 60 ºC i fins a 70 ºC per prevenir la legionelosis. L'aïllament d'acumuladors 

de superfície inferior a 2 m2 tindrà un espessor mínim de 3 cm, per a volums superiors l'espessor mínim 

serà de 5 cm. La utilització d'acumuladors de formigó requerirà la presentació d'un projecte signat per un 

tècnic competent. 

- Sistema d'intercanvi: complirà l'especificat en el CTE DB HE 4, apartat 3.4.3. Els bescanviadors per a 

aigua calenta sanitària seran d'acer inoxidable o de coure. El bescanviador podrà ser de tipus submergit 

(de serpentí o de feix tubular) o de doble envolupant. Haurà de suportar les temperatures i pressions 

màximes de treball de la instal·lació. Els tubs dels bescanviadors de calor tipus serpentí submergit tindran 

diàmetres interiors inferiors o iguals a una polzada. L'espessor de l'aïllament del canviador de calor serà 

major o igual a 2 cm. 

- Circuit hidràulic: constituït per canonades, bombes, vàlvules, etc., que s'encarrega d'establir el moviment 

del fluid calent fins al sistema d'acumulació. En qualsevol cas els materials compliran l'especificat en la 

norma ISO/TR 10217. Segons el CTE DB HE 4, apartat 3.2.2.4, el circuit hidràulic complirà les condicions 

de resistència a pressió establertes. 

Canonades. Compliran l'especificat en el CTE DB HE 4, apartat 3.4.5. En sistemes directes s'usarà coure 

o acer inoxidable en el circuit primari, admetent de material plàstic acreditat apte per a aquesta aplicació. El 

material que es constitueixin els senyals serà resistent a les condicions ambientals i funcionals de l'entorn 



en què estiguin instal·lades, i la superfície del senyal no afavorirà el dipòsit de pols sobre ella. En el circuit 

secundari (d'aigua calenta sanitària) podrà usar-se coure, acer inoxidable i també materials plàstics que 

suportin la temperatura màxima del circuit. Les canonades de coure seran de tubs estirats en fred i unions 

per capil·laritat. Per a l'escalfament de piscines es recomana que les canonades siguin de PVC i de gran 

diàmetre. En cap cas el diàmetre de les canonades serà inferior a DIN15. El disseny i els materials hauran 

de ser tals que no permetin la formació d'obturacions o dipòsits de calç en els seus circuits. 

Bomba de circulació. Complirà l'especificat en el CTE DB HE 4, apartat 3.4.4l. Podran ser en línia, de rotor 

sec o humit o de bancada. En circuits d'aigua calenta sanitària, els materials seran resistents a la corrosió. 

Les bombes seran resistents a les avaries produïdes per efecte de les incrustacions calcàries, resistents a 

la pressió màxima del circuit. 

Purga d'aire. Compliran l'especificat en el CTE DB HE 4, apartat 3.4.8. Són botellons de 

desalineacions i purgador manual o automàtic. Els porgadores automàtics tindran el cos i tapa de fosa de 

ferro o llautó, el mecanisme, flotador i seient d'acer inoxidable i el obturador de goma sintètica. Així mateix 

resistiran la temperatura màxima de treball del circuit. 

Gots d'expansió. Compliran l'especificat en el CTE DB HE 4, apartat 3.4.7. Poden ser oberts o tancats. El 

material i tractament del got serà capaç de resistir la temperatura màxima de 

treball. Els gots d'expansió oberts es construiran soldats o reblats en totes les seves juntes, i 

reforçats. Tindran una sortida de rebosament. En cas de gots d'expansió tancats, no s'aïllés tèrmicament la 

canonada de connexió. 

- Vàlvules: compliran l'especificat en el CTE DB HE 4, apartat 3.4.6. Podran ser vàlvules d'esfera, 

de seient, de ressort, etc. Segons CTE DB HE 4, apartat 3.2.2.5, per evitar fluxos inversos és aconsellable 

la utilització de vàlvules antiretorn. 

- Sistema de drenatge: s'evitarà la seva congelació, en la mesura del possible. 

- Material aïllant: fibra de vidre, pintures asfàltiques, xapa d'alumini, etc. 

- Sistema d'energia auxiliar: per complementar la contribució solar amb l'energia necessària per cobrir la 

demanda prevista en cas d'escassa radiació solar o demanda superior al previst. 

- Sistema elèctric i de control: complirà amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) 

i amb l'especificat en el CTE DB HE 4, apartat 3.4.10. 

- Fluït de treball o portador: segons el CTE DB HE 4, apartat 3.2.2.1, podrà utilitzar-se aigua 

desmineralitzada o amb additius, segons les condicions climatològiques. pH a 20 °C entre 5 i 9. El contingut 

en sals s'ajustarà a l'especificat en el CTE. 

-Sistema de protecció contra gelades segons el CTE DB HE 4, apartat 3.2.2.2. 

-Dispositius de protecció contra sobreescalfament segons el CTE DB HE 4, apartat 3.2.2.3.1. 

- Productes auxiliars: liquido anticongelant, pintura antioxidant, etc. 

 

- Sistemes solars prefabricats: 

Equips complets i llests per instal·lar, sota un sol nom comercial. Poden ser compactes o partits. 

Els materials de la instal·lació suportaran la màxima temperatura i pressions que puguin 

aconseguir-se. 

En general, es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, 

comprovant que coincideix el subministrat en obra amb l'indicat en el projecte: 

Sistema solars prefabricats: el fabricant o distribuïdor oficial haurà de subministrar instruccions per al 

muntatge i la instal·lació, i instruccions d'operació per a l'usuari. 

Sistemes solars a mesura: haurà d'estar disponible la documentació tècnica completa del sistema, 

instruccions de muntatge, funcionament i manteniment, així com recomanacions de servei. 

Així mateix es realitzarà el control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat 

tècnica: 

- Sistema de captació: 

El captador haurà de posseir la certificació emesa per organisme competent o per un laboratori d'assajos 

(segons RD 891/1980 i l'Ordre de 28 juliol de 1980). 

Norma a la qual s'acull o segons la qual està fabricat. 



Documentació del fabricador: ha de contenir instruccions d'instal·lació, d'ús i manteniment en l'idioma del 

país de la instal·lació. 

Dades tècniques: esquema del sistema, situació i diàmetre de les connexions, potència elèctrica i 

tèrmica, dimensions, tipus, forma de muntatge, pressions i temperatures de disseny i límits, tipus de 

protecció contra la corrosió, tipus de fluid tèrmic, condicions d'instal·lació i emmagatzematge. 

Guia d'instal·lació amb recomanacions sobre superfícies de muntatge, distàncies de seguretat, tipus 

de connexions, procediments d'aïllament de canonades, integració de captadors en teulades, sistemes de 

drenatge. 

Estructures suport: càrregues de vent i neu admissibles. 

Tipus i dimensions dels dispositius de seguretat. Drenatge. Inspecció, ompliment i engegada. Check-list per 

a l'instal·lador. Temperatura mínima admissible sense congelació. Irradiació solar de sobreescalfament. 

Documentació per a l'usuari sobre funcionament, precaucions de seguretat, elements de seguretat, 

manteniment, consums, congelació i sobrescalfament. 

Etiquetatge: fabricant, tipus d'instal·lació, nombre de sèrie, any, superfície d'absorció, volum de 

fluid, pressió de disseny, pressió admissible, potència elèctrica. 

En general, les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes no apreciats en 

la recepció en fàbrica seran rebutjades. Així mateix seran rebutjats aquells productes que no compleixin les 

característiques mínimes tècniques prescrites en projecte. 

Les obertures de connexió de tots els aparells i màquines estaran convenientment protegides durant el 

transport, emmagatzematge i muntatge, fins que no es procedeixi a la unió, per mitjà d'elements de 

taponament de forma i resistència adequada per evitar l'entrada de cossos estranys i brutícies de l'aparell. 

Els materials situats en intempèrie es protegiran contra els agents ambientals, en particular contra l'efecte 

de la radiació solar i la humitat. Les peces especials, maniguets, gomes d'estanqueïtat, etc., es guardaran 

en locals tancats. 

S'haurà de tenir especial precaució en la protecció d'equips i materials que puguin estar exposats a agents 

exteriors especialment agressius produïts per processos industrials propers. Especial cura amb materials 

fràgils i delicats, com a lluminàries, mecanismes, equips de mesura, que hauran de quedar degudament 

protegits. Tots els materials es conservaran fins al moment de la seva instal·lació, en la mesura del possible, 

a l'interior dels seus embalatges originals. 

Prescripció quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

Condicionis prèvies. 

bans de la seva col·locació, totes les canalitzacions hauran de reconèixer-se i netejar-se de qualsevol cos 

estrany. Durant el muntatge, s'hauran d'evacuar de l'obra tots els materials sobrants de treballs efectuats 

amb anterioritat, en particular de retals de conduccions i cables. 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s'adoptaran les següents mesures: 

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s'haurà de 

seleccionar metalls propers en la sèrie galvànica. 

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial.Evitar l'accés d'aigua i oxigen a la zona d'unió dels 

dos metalls. 

segons el CTE DB HE 4 apartat 3.2.2, s'instal·laran maniguets electrolítics entre elements de diferents 

materials per evitar el parell galvànic. Quan sigui imprescindible usar en un mateix circuit 

materials diferents, especialment coure i acer, en cap cas estaran en contacte, havent de situar 

entre tots dos juntes o maniguets dielèctrics. 

Els materials de la bomba del circuit primari seran compatibles amb les mescles anticongelants i amb el 

fluid de treball. No s'admetrà la presència de components d'acer galvanitzat per permetre 

elevacions de la temperatura per sobre de 60ºC. Quan el material aïllant de la canonada i accessoris 

sigui de fibra de vidre, haurà de cobrir-se amb una protecció no inferior a la proporcionada per un 



recobriment de bena i escaiola. En els trams que discorrin per l'exterior s'acabarà amb pintura asfàltica. 

 

 

 

- Connexions: 

Segons el CTE DB HE 4, apartat 3.3.2.2, el conexionad dels captadors es realitzarà prestant especial 

atenció a la seva estanqueïtat i durabilitat. Es disposaran en files constituïdes, preferentment, pel mateix 

nombre d'elements, connectades entre si en paral·lel, en sèrie o en sèrie para·llel. S'instal·laran vàlvules de 

tancament en l'entrada i sortida de les diferents bateries de captadors i entre les bombes. A més s'instal·larà 

una vàlvula de seguretat per cada fila. Dins de cada fila els captadors es connectaran en sèrie o en paral·lel, 

el nombre del qual tindrà en compte les limitacions del fabricador.  

Si La instal·lació és exclusivament d'ACS es podran connectar en sèrie fins a 10 m2 a les zones climàtiques 

I II, fins a 8 m2 a la zona climàtica III i fins a 6 m2 a les zones climàtiques IV i V. 

Els captadors es disposaran preferentment en files formades pel mateix nombre d'elements. Es connectaran 

entre si instal·lant vàlvules de tancament  en l'entrada i sortida de les diferents bateries de captadors i entre 

les bombes. Els captadors es poden connectar en sèrie o en paral·lel. El nombre de captadors conexionad 

en sèrie no serà superior a tres. En el cas que l'aplicació sigui d'aigua calenta sanitària no han de connectar-

se més de dos captadors en sèrie. 

 

- Estructura suport: Segons el CTE DB HE 4, apartat 3.3.2.3, l'estructura suporti del sistema de captació 

complirà les exigències del CTE quant a seguretat estructural. Permetrà les dilatacions tèrmiques, sense 

transferir càrregues als captadors o al circuit hidràulic. Els punts de subjecció del captador seran suficients 

en nombre, àrea de suport i posició relativa, per evitar flexions en el captador. La pròpia estructura no 

llançarà ombra sobre els captadors. En cas d'instal·lacions integrades que constitueixin la coberta de 

l'edifici, compliran les exigències de seguretat estructural i estanqueïtat indicades en la part corresponent 

del CTE i altra normativa d'aplicació. 

- Sistema d'acumulació solar: 

Segons el CTE DB HE 4, apartat 3.3.3.1, el sistema d'acumulació solar estarà constituït preferentment per 

un sol dipòsit de configuració vertical, situat en zones interiors, encara que podrà dividir-se en dues o més 

dipòsits connectats entre si. Se situarà un termòmetre de fàcil lectura per pontrolar els nivells tèrmics i 

prevenir la legionelosis. Per a un volum major de 2 m3, s'instal·laran sistemes de tall de fluxos a l'exterior 

no intencionats. 

Els acumuladors se situaran preferentment en zones interiors. Si els dipòsits se situen per sobre de la 

bateria de captadors s'afavoreix la circulació natural. En cas que l'acumulador estigui 

directament connectat amb la xarxa de distribució d'aigua calenta sanitària, haurà de situar-se un 

termòmetre en un lloc clarament visible. Quan sigui necessari que el sistema d'acumulació solar estigui 

format per més d'un dipòsit, aquests es connectaran en sèrie invertida en el circuit de consum o en paral·lel 

amb els circuits primaris i secundaris equilibrat. La connexió dels acumuladors permetrà 

la seva desconnexió individual sense interrompre el funcionament de la instal·lació. 

- Sistema d'intercanvi: 

 

Segons el CTE DB HE 4, apartat 3.3.4, en cadascuna de les canonades d'entrada i sortida d'aigua del 

bescanviador de calor s'instal·larà una vàlvula de tancament propera al maniguet corresponent. 

El bescanviador del circuit de captadors incorporat a l'acumulador solar estarà situat en la part inferior 

d'aquest últim. 

 

- Aïllament: 

El material aïllant se subjectarà amb mitjans adequats, de manera que no pugui desprendre's de les 

canonades o accessoris L'aïllament no quedarà interromput en travessar elements estructurals de l'edifici. 

Tampoc es permetrà la interrupció de l'aïllament tèrmic en els suports de les conduccions, 

que podran estar o no completament embolicats en material aïllant. L'aïllament no deixarà zones visibles 

de canonades o accessoris, quedant únicament a l'exterior els elements que siguin necessaris per al bon 

funcionament i operació dels components. Per a la protecció del material aïllant situat en intempèrie es 

podrà utilitzar una coberta o revestiment d'escaiola protegit amb pintures asfàltiques, polièsters reforçats 



amb fibra de vidre o xapa d'alumini. En el cas de dipòsits o canviadores de calor situats en intempèrie, 

podran utilitzar-se forros de teles plàstiques. Després de la instal·lació de l'aïllant tèrmic, els instruments de 

mesura i de control, així com vàlvules de desguassos, volants, etc., hauran de quedar visibles i accessibles. 

 

- Circuit hidràulic: 

Segons el CTE DB HE 4, apartat 3.3.3.2, les connexions d'entrada i sortida se situaran evitant camins 

preferents de circulació del fluid. La connexió d'entrada d'aigua calenta procedent del 

bescanviador o dels captadors al interacumulador, es realitzarà a una altura compresa entre el 50% 

i el 75% de l'altura total del mateix. La connexió de sortida d'aigua freda de l'acumulador cap al bescanviador 

o els captadors es realitzarà per la part inferior d'aquest. La connexió de tornada de consum a l'acumulador 

i aigua freda de xarxa es realitzarà per la part inferior i l'extracció d'aigua calenta de l'acumulador es 

realitzarà per la part superior. 

Segons el CTE DB HE 4, apartat 3.3.5.2, la longitud de canonades del circuit hidràulic serà tan curta com 

sigui possible, evitant els colzes i pèrdues de càrrega. Els trams horitzontals tindran sempre un 

pendent mínim del 1% en el sentit de la circulació. Les canonades d'intempèrie seran protegides de 

forma contínua contra les accions climatològiques amb pintures asfàltiques, polièsters reforçats amb fibra 

de vidre o pintures acríliques. 

En general, el traçat del circuit evitarà els camins tortuosos, per afavorir el desplaçament de l'aire atrapat 

cap als punts alts. En el traçat del circuit hauran d'evitar-se, en tant que sigui possible, els sifons invertits. 

Els circuits de distribució d'aigua calenta sanitària es protegiran contra la corrosió per mitjà d'ànodes de 

sacrifici. 

 

- Canonades: 

La longitud de les canonades del sistema haurà de ser tan curta com sigui possible, evitant al màxim els 

colzes i pèrdues de càrrega en general. El material aïllant se subjectarà amb mitjans adequats, de manera 

que no pugui desprendre's de les canonades o accessoris. Els traçats horitzontals de canonada tindran 

sempre un pendent mínim del 1% en el sentit de circulació. Les canonades s'instal·laran el més properes 

possibles a paraments, deixant l'espai suficient per manipular l'aïllament i els accessoris. La distància 

mínima de les canonades o els seus accessoris a elements estructurals serà de 5 cm. 

Les canonades discorreran sempre per sota de canalitzacions elèctriques que creuin o corrin paral·lelament. 

No es permetrà la instal·lació de canonades en buits i sales de màquines d'ascensors, 

centres de transformació, xemeneies i conductes de climatització o ventilació. Els canvis de secció 

en canonades horitzontals es realitzessin de manera que s'eviti la formació de borses d'aire, mitjançant 

maniguets de reducció excèntrics o l'enrasat de generatrius superiors per a unions soldades. En cap cas es 

permetran soldadures en canonades galvanitzades. Les unions de canonades de coure es realitzaran 

mitjançant maniguets soldats per capil·laritat. En circuits oberts el sentit de flux de l'aigua haurà de ser 

sempre de l'acer al coure. Durant el muntatge de les canonades s'evitessin en els corts per a la unió de 

canonades, les rebaves i escòries. 

 

- Bombes: 

Segons el CTE DB HE 4, apartat 3.3.5.3, les bombes en línia es muntaran a les zones més fredes del circuit, 

amb l'eix de rotació en posició horitzontal. En instal·lacions superiors a 50 m² es muntaran 

dues bombes iguals en paral·lel. En instal·lacions de climatització de piscines la disposició dels  

elements serà la indicada a l'apartat citat. 

Sempre que sigui possible les bombes es muntessin a les zones mes fredes del circuit. El diàmetre de les 

canonades d'acoblament no podrà ser mai inferior al diàmetre de la boca d'aspiració de la bomba. 

Totes les bombes hauran de protegir-se, aigües a dalt, per mitjà de la instal·lació d'un filtre de malla o tela 

metàl·lica. Les canonades connectades a les bombes se suportaran en els voltants d'aquestes. El diàmetre 

de les canonades d'acoblament no podrà ser mai inferior al diàmetre de la boca d'aspiració de la bomba.  

 

- Gots d'expansió: 

Segons el CTE DB HE 4, apartat 3.3.5.4, els gots d'expansió es connectaran en l'aspiració de la bomba, a 

una altura tal que asseguri el no desbordament del fluid i la no introducció d'aire en 

el circuit primari 



En cas de got d'expansió obert, la diferència d'altures entre el nivell d'aigua freda en el dipòsit i el 

sobreeixidor no serà inferior a 3 cm. El diàmetre del sobreeixidor serà igual o major al diàmetre de la 

canonada d'ompliment. 

 

- Purga d'aire: 

Segons el CTE DB HE 4, apartat 3.3.5.5, es col·locaran sistemes de purga d'aire en els punts alts de la 

sortida de bateries de captadors i en tots aquells punts de la instal·lació on pugui quedar aire acumulat. 

Es col·loquessin sistemes de purga d'aire en els punts alts de la sortida de bateria de captadors i en tots els 

punts de la instal·lació on pugui quedar aire acumulat. Les línies de purga hauran d'estar 

col·locades de tal forma que no es puguin gelar i no es pugui acumular aigua en les línies. Els botellins 

de purga estaran en llocs accessibles i, sempre que sigui possible, visibles. S'evitarà l'ús de purgadors 

automàtics quan es prevegi la formació de vapor en el circuit. 

Condicions de terminació 

Al final de l'obra, s'haurà de netejar perfectament tots els equips, quadres elèctrics, etc., de qualsevol tipus 

de brutícia, deixant-los en perfecte estat. Una vegada instal·lats, es procurarà que les plaques de 

característiques dels equips siguin visibles. Al final de la instal·lació, i informada la direcció facultativa, 

l'instal·lador autoritzat emetrà la documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la instal·lació 

amb la Reglamentació vigent. 

Control d'execució, assajos i proves 

Durant l'execució es controlarà que tots els elements de la instal·lació s'instal·lin correctament, d'acord amb 

el projecte, amb la normativa i amb les instruccions exposades anteriorment. 

 

Assajos i proves 

Les proves a realitzar seran: 

Ompliment, funcionament i engegada del sistema. 

Es provarà hidroestàticament els equips i el circuit d'energia auxiliar. 

Comprovar que les vàlvules de seguretat funcionen i que les canonades de descàrrega no estan obturades 

i estan en connexió amb l'atmosfera. 

Comprovar la correcta actuació de les vàlvules de tall, ompliment, buidatge i purga de la instal·lació. 

Comprovar que alimentant elèctricament les bombes del circuit entren en funcionament. 

Es comprovarà l'actuació del sistema de control i el comportament global de la instal·lació. 

 

Es rebutjaran les parts de la instal·lació que no superin satisfactòriament els assajos i proves esmentats. 

 

Conservació i manteniment 

Durant el temps previ a l'arrencada de la instal·lació, si es preveu que aquest pugui perllongar-se, es 

procedirà a taponar els captadors. Si s'utilitza manta tèrmica per evitar pèrdues nocturnes en piscines, es 

tindrà en compte la possibilitat que proliferin microorganismes en ella, per la qual cosa s'haurà de netejar 

periòdicament. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per comprovar les prestacions finals de l'edifici 

Concloses les proves i l'engegada es passarà a la fase de la Recepció Provisional de la instal·lació, no 

obstant l'Acta de Recepció Provisional no se signarà fins a haver comprovat que tots els sistemes i elements 

han funcionat correctament durant un mínim d'un mes, sense interrupcions o parades. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Instal·lació de lampisteria 

 

Instal·lació d'aigua freda i calenta en xarxa de subministrament i distribució interior dels edificis inclosos en 

l'àmbit d'aplicació general del *CTE, des de la presa de la xarxa interior fins a les aixeteries, tots dos 

inclusivament. 

 

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

Les canonades i aïllaments es mesuraran i valoraran per metre lineal de longitud d'iguals característiques, 

sense descomptar els elements intermedis com a vàlvules, accessori, etc., tot això completament col·locat 

i incloent la part proporcional d'accessoris, maniguets, suport, etc. per a canonades, i la protecció quan 

existeixi per als aïllaments. 

La resta de components de la instal·lació es mesuraran per unitat totalment col·locada i comprovada incloent 

tots els accessoris i connexions necessaris per al seu correcte funcionament. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra 

Productes constituents: claus de pas, tubs, vàlvules antiretorn, filtre, armari o arqueta del comptador 

general, marc i tapa, comptador general, dipòsit auxiliar d'alimentació, grup de pressió, dipòsits de pressió, 

local d'ús exclusiu per a bombes, vàlvules limitadores de pressió, sistemes de tractament d'aigua, bateria 

de comptadors, comptadors divisionaris, col·lectors d'impulsió i tornada, bombes de recirculació, aïllants 

tèrmics, etc 

- Xarxa d'aigua freda. 

Filtre de la instal·lació general: el filtre ha de ser de tipus I amb un llindar de filtrat comprès entre 

25 i 50 µm, amb malla d'acer inoxidable i bany de plata. 

Sistemes de control i regulació de la pressió: 

Grups de pressió. Han de dissenyar-se perquè pugui subministrar a zones de l'edifici lamentables amb 

pressió de xarxa, sense necessitat de l'engegada del grup. 

Les bombes de l'equip de bombament seran d'iguals prestacions. Diposito de pressió: estarà dotat d'un 

pressòstat amb manòmetre. 

Sistemes de tractament d'aigua. 

Els materials utilitzats en la fabricació dels equips de tractament d'aigua han de tenir les característiques 

adequades quant a resistència mecànica, química i microbiològica per complir amb 

els requeriments inherents tant a l'aigua com al procés de tractament. 

Tots els aparells de descàrrega, tant dipòsits com a aixetes, els escalfadors d'aigua instantanis, els 

acumuladors, les calderes individuals de producció d'ACS i calefacció i, en general, els aparells sanitaris, 

portaran una clau de cort individual. 

- Instal·lacions d'aigua calenta sanitària. 

Distribució (impulsió i tornada). 

L'aïllament de les xarxes de canonades, tant en impulsió com en tornada, haurà d'ajustar-se al que es 

disposa en el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis i les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries ITE. 

- Aixeteries: materials. Defectes superficials. Marca del fabricador o de l'importador sobre el cos o sobre 

l'òrgan de maniobra. Grup acústic i classe de cabal. 

- Accessoris. 



Grapa o abraçadora: serà sempre de fàcil muntatge i desmuntatge, així com aïllant elèctric. Sistemes de 

comptabilització d'aigua freda: els comptadors d'aigua hauran de fabricar-se amb materials 

que posseeixin resistència i estabilitat adequada a l'ús al que es destinen, també hauran de resistir les 

corrosions. 

Tots els materials utilitzats en els tubs, accessoris i components de la xarxa, incloent també les juntes 

elàstiques i productes usats per a l'estanqueïtat, així com els materials d'aportació  per a soldadures, 

compliran les condicions i requisits exposats a continuació: 

No han de modificar les característiques organolèptica ni la salubritat de l'aigua subministrada. Han de ser 

resistents a la corrosió interior. 

Han de ser capaços de funcionar eficaçment en les condicions de servei previstes. 

Han de ser resistents a temperatures de fins a 40ºC, i a les temperatures exteriors del seu entorn immediat. 

Han de ser compatibles amb l'aigua subministrada i no han d'afavorir la migració de substàncies dels 

materials en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i neteja de l'aigua de consum humà. 

El seu envelliment, fatiga, durabilitat i les restants característiques mecàniques, físiques o químiques, no 

han de disminuir la vida útil prevista de la instal·lació. 

Per complir les condicions anteriors poden utilitzar-se revestiments, sistemes de protecció o sistemes de 

tractament d'aigua. 

Unions de tubs: d'acer galvanitzat o zincat, les rosques dels tubs seran del tipus cònic. 

- L'ACS es considera igualment aigua de consum humà i complirà per tant amb tots els requisits sobre 

aquest tema. 

- L'aïllament tèrmic de les canonades utilitzat per reduir pèrdues de calor, evitar condensacions i congelació 

de l'aigua a l'interior de les conduccions, es realitzarà amb cauquilles resistents a la temperatura d'aplicació. 

Els materials utilitzats com a aïllant tèrmic que compleixin la norma UNEIX 100 171:1989 es consideraran 

adequats per suportar altes temperatures. 

- El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en què s'intercalin. El cos de la 

clau o vàlvula serà d'una sola peça de fosa o fosa en bronze, llautó, acer, acer inoxidable, aliatges especials 

o plàstic. Solament poden emprar-se vàlvules de tancament per gir de 90º com a vàlvules de canonada si 

serveixen com a òrgan de tancament per a treballs de manteniment. 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que 

coincideix el subministrat en obra amb l'indicat en el projecte i les normes UNEIX que sigui aplicable d'acord 

amb el *CTE. 

Es verificarà el marcat CE per als productes següents: 

Tubs i ràcords d'acer per al transport de líquids aquosos, inclòs l'aigua destinada al consum humà (veure 

Part II, Relació de productes amb marcat CE, 15.2). 

Juntes per a la connexió de tubs d'acer i ràcords per al transport de líquids aquosos (veure Part 

II, Relació de productes amb marcat CE, 15.3). 

Tubs i ràcords d'acer inoxidable per al transport de líquids aquosos (veure Part II, Relació de productes amb 

marcat CE, 15.4). 

Tubs rodons de coure (veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 15.10). 

Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentessin defectes no apreciats en la recepció 

en fàbrica seran rebutjades. Així mateix seran rebutjats aquells productes que no compleixin les 

característiques tècniques mínimes que hagin de reunir. 

 

Prescripció quant a l'execució per unitats d'obra 

 

 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 



 

Condicionis prèvies: suport 

El suport seran els paraments horitzontals i verticals, on la instal·lació podrà disposar-se vista, enregistrable 

o estar encastada. 

Les canonades ocultes o encastades discorreran preferentment per càmeres de fàbrica, realitzats a aquest 

efecte o prefabricats, sostres o sòls tècnics, murs cortina o envans tècnics. Si això no 

fos possible, discorreran per fregues realitzades en paraments d'espessor adequat, no estant permès el seu 

emportament en envans de maó buit senzill. 

Les instal·lacions només podran ser executades per instal·ladors o empreses instal·ladores que compleixin 

amb la reglamentació vigent en el seu àmbit d'actuació. 

Revisió de documentació: certificats, butlletins i documentació addicional exigida per l'Administració 

competent. 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius. Per prevenir el fenomen electroquímic 

de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 'adoptaran les següents mesures: 

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s'haurà de 

seleccionar metalls propers en la sèrie galvànica. Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 

Evitar l'accés d'aigua i oxigen a la zona d'unió dels dos metalls. 

Segons el *CTE *DB *HS 4, apartat 6.3.2.1, s'evitarà l'acoblament de canonades i elements de metalls amb 

diferents valors de potencial electroquímic excepte quan segons el sentit de circulació de l'aigua s'instal·li 

primer el de menor valor. 

En particular, les canonades de coure no es col·locaran abans de les conduccions d'acer galvanitzat, segons 

el sentit de circulació de l'aigua. No s'instal·laran aparells de producció d'ACS en coure 

col·locats abans de canalitzacions en acer. 

Excepcionalment, per requisits insalvables de la instal·lació, s'admetrà l'ús de maniguets anta electrolítics, 

de material plàstic, en la unió del coure i l'acer galvanitzat. S'autoritza no obstant això, l'acoblament de coure 

després d'acer galvanitzat, muntant una vàlvula de retenció entre ambdues canonades. 

Es podran acoblar a l'acer galvanitzat elements d'acer inoxidable. 

En les beines passa-murs, s'interposarà un material plàstic per evitar contactes inconvenients entre 

diferents  

materials. 

Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.1, les canonades metàl·liques es protegiran contra l'agressió 

de tot tipus de morters, del contacte amb l'aigua en la seva superfície exterior i de l'agressió del terreny 

mitjançant la interposició d'un element separador de material adequat i instal·lat de forma contínua en tot el 

perímetre dels tubs i en tota la seva longitud, no deixant juntes d'unió d'aquest element que interrompin la 

protecció i instal·lant-ho igualment en totes les peces especials de la xarxa, tals com a colzes, corbes. 

Tota conducció exterior i a l'aire lliure, es protegirà igualment. 

Si les canonades i accessoris estan concebuts com a parts d'un mateix sistema d'instal·lació, aquests no 

es barrejaran amb els de altres sistemes. 

Els materials que es vagin a utilitzar en la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l'aigua que 

subministri no han de presentar incompatibilitat electroquímica entre si. 

El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en què s'intercalin. 

No podran emprar-se per a les canonades ni per als accessoris, materials que puguin produir 

concentracions de substàncies nocives que excedeixin els valors permesos pel Reial decret 140/2003, de 

7 de febrer. 

Donada l'alteració que produeixen en les condicions de potabilitat de l'aigua, queden prohibits expressament 

els tubs d'alumini i aquells la composició dels quals contingui plom. 

Quan els tubs discorren enterrats o encastats els revestiments que tindran seran segons el material dels 

mateixos, seran: 



Per a tubs d'acer amb revestiment de polietilè, bituminós, de resina epoxídica o amb quitrà 

de poliuretà. 

Per a tubs de coure amb revestiment de plàstic. 

Per a tubs de fosa amb revestiment de pel·lícula contínua de polietilè, de resina epoxídica, amb betum, amb 

làmines de poliuretà o amb zincat amb recobriment de cobertura 

Procés d'execució 

Execució xarxes de canonades, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.1: 

Quan discorrin per conductes, aquests estaran degudament ventilats i comptaran amb un adequat sistema 

de buidatge. El traçat de les canonades vistes s'efectuarà en forma neta i ordenada. Si estiguessin 

exposades a qualsevol tipus de deterioració per cops o xocs fortuïts, hauran de protegir-se 

adequadament. Les conduccions no han de ser instal·lades en contacte amb el terreny, disposant sempre 

d'un adequat revestiment de protecció. 

Unions i juntes: 

Les unions dels tubs seran estances, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.2. Les unions de tubs resistiran 

adequadament la tracció. Són admissibles les soldadures fortes. En les unions tub- 

accessori s'observaran les indicacions del fabricador. 

Proteccions: 

Segons el *CTE *DB *HS 4, apartat 5.1.1.3.2, tant en canonades encastades o ocultes com en canonades 

vistes, es considerarà la possible formació de condensacions en la seva superfície exterior i es disposarà 

un element separador de protecció, no necessàriament aïllant però si amb capacitat d'actuació com a 

barrera anti-vapor. 

Segons el *CTE *DB *HS 4, apartat 5.1.1.3.3, quan la temperatura exterior de l'espai per on discorre la 

xarxa pugui aconseguir valors capaços de gelar l'aigua del seu interior, s'aïllarà tèrmicament 

aquesta xarxa amb aïllament adequat al material de constitució i al diàmetre de cada tram afectat. 

Segons el *CTE *DB *HS 4, apartat 5.1.1.3.4, quan una canonada hagi de travessar qualsevol parament de 

l'edifici o un altre tipus d'element constructiu que pogués transmetre-li esforços perjudicials de tipus 

mecànic, ho farà dins d'una funda circular, de major diàmetre i suficientment resistent. Quan en instal·lacions 

vistes, el pas es produeixi en sentit vertical, el passa-tubs sobresortirà almenys 3 cm pel costat en què 

poguessin produir-se cops ocasionals, amb la finalitat de protegir al tub. Igualment, si es produeix un canvi 

de sentit, aquest sobresortirà com a mínim una longitud igual al diàmetre de la canonada més 1 cm. Quan 

la xarxa de canonades travessi, en superfície o de forma encastada, una junta de dilatació constructiva de 

l'edifici, s'instal·larà un element o dispositiu dilatador. Segons el CTE  DB HS 4, apartat 5.1.1.3.5, a la sortida 

de les bombes s'instal·laran connectors flexibles, que actuïn de protecció contra el soroll. 

Grapes i abraçadores, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.4.1: la col·locació de grapes i 

abraçadores per a la fixació dels tubs als paraments es farà de forma tal que els tubs quedin perfectament 

alineats amb aquests paraments, guardin les distàncies exigides i no transmetin sorolls i/o vibracions a 

l'edifici. 

Suports, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.4.2, es disposaran suports de manera que el pes dels tubs 

carregui sobre aquests i mai sobre els propis tubs o les seves unions. No podran ancorar-se en 

cap element de tipus estructural, tret que en determinades ocasions no sigui possible una altra solució. 

Allotjament del comptador general, segons el *CTE *DB *HS 4, apartat 5.1.2.1: la càmera o arqueta 

d'allotjament del comptador general estarà construïda de tal forma que una fugida d'aigua en la instal·lació 

no afecti a la resta de l'edifici. A tal fi, estarà impermeabilitzada i comptarà amb un desguàs en el seu pis o 

fons que garanteixi l'evacuació del cabal d'aigua màxim previst en l'escomesa. Les superfícies interiors de 

la càmera o arqueta, quan aquesta es realitzi “in situ”, s'acabaran adequadament mitjançant un esquerdejat, 

brunyit, sense cantonades en el fons, que al seu torn tindrà el pendent adequat cap a l'embornal. Si la 

mateixa fos prefabricada complirà els mateixos requisits de forma general. En qualsevol cas, comptarà amb 

la *pre-instal·lació adequada per a una connexió d'enviament de senyals per a la lectura a distància del 

comptador. Les càmeres o arquetes estaran tancades amb portes capaces de resistir adequadament tant 

l'acció de la intempèrie com a possibles esforços mecànics derivats de la seva utilització i situació. En les 

mateixes, es practicaran obertures que possibilitin la necessària ventilació de la càmera. 

Comptadors ,aïllats, segons el *CTE *DB *HS 4, apartat 5.1.2.2: s'allotjaran en càmera, arqueta o armari 

segons les diferents possibilitats d'instal·lació i complint els requisits establerts per al comptador general 

quant a les seves condicions d'execució. 



 

Dipòsit auxiliar d'alimentació per a grup de sobre elevació, segons el *CTE *DB *HS 4, apartat 5.1.3.1.1: 

haurà de ser fàcilment accessible així com fàcil de netejar. Explicarà en qualsevol cas amb tapa i aquesta 

ha d'estar assegurada contra lliscament i disposar a la zona més alta de suficient ventilació i ventilació. 

Caldrà assegurar totes les unions amb l'atmosfera contra l'entrada d'animals i immissions nocives amb sifó 

per al desbordat. Estaran, en tots els casos, proveïts d'un sobreeixidor. Es disposarà, en la canonada 

d'alimentació al dipòsit, d'un o diversos dispositius de tancament. Dites dispositives seran vàlvules pilotades. 

En el cas d'existir excés de pressió haurà d'interposar-se, abans d'aquestes vàlvules, una que limiti aquesta 

pressió amb la finalitat de no produir la deterioració de les anteriors. La centraleta disposarà d'un hidra nivell. 

Es disposarà dels mecanismes necessaris que permetin la fàcil evacuació de l'aigua continguda en el 

dipòsit, per facilitar el seu manteniment i neteja. Així mateix, es construiran i connectaran de manera que 

l'aigua es renovi per la seva pròpia manera de funcionament evitant sempre l'existència d'aigua estancada. 

Bombes per a grup de sobre elevació, segons el *CTE *DB *HS 4, apartat 5.1.3.1.2: es muntaran sobre 

bancada de formigó o un altre tipus de material que garanteixi la suficient massa i inèrcia del conjunt 

impedeixi la transmissió de sorolls i vibracions a l'edifici. Entre la bomba i la bancada aniran interposats 

elements anti-vibratoris adequats a l'equip a instal·lar, servint aquests d'ancoratge del mateix a la citada 

bancada. A la sortida de cada bomba s'instal·larà un maniguet elàstic. Igualment, es disposaran claus de 

tancament, abans i després de cada bomba. Les bombes d'impulsió s'instal·laran preferiblement 

submergides. 

Diposito de pressió, segons el *CTE *DB *HS 4, apartat 5.1.3.1.3: estarà dotat d'un pressòstat amb 

manòmetre, tarat a les pressions màxima i mínima de servei, fent les vegades d'interruptor, comandant la 

centraleta de maniobra i control de les bombes. Els valors corresponents de reglatge han de figurar de 

forma visible en el dipòsit. En equips amb diverses bombes de funcionament en cascada, s'instal·laran tants 

*pressòstats com a bombes es desitgi fer entrar en funcionament. El dipòsit de pressió disposarà d'una 

vàlvula de seguretat, situada en la seva part superior, amb una pressió d'obertura per sobre de la pressió 

nominal de treball i inferior o igual a la pressió de timbrat del dipòsit. Si s'instal·lessin diversos dipòsits de 

pressió, aquests poden disposar-se tant en línia com en derivació. 

Funcionament alternatiu de grup de pressió convencional, segons el CTE DB HS 4, apartat 

5.1.3.2: es preveurà una derivació alternativa per al funcionament alternatiu del grup de pressió 

convencional. Aquesta derivació portarà incloses una vàlvula de tres vies motoritzada i una vàlvula 

antiretorn posterior a aquesta. L'accionament de la vàlvula també podrà ser manual. Quan existeixin 

bateries mescladores, s'instal·larà una reducció de pressió centralitzada. Així mateix, es disposarà d'un 

ràcord de connexió per a la instal·lació d'un aparell de mesurament de pressió o un pont de pressió 

diferencial. El filtre ha d'instal·lar-se abans del primer ompliment de la instal·lació, i se situarà 

immediatament davant del comptador segons el sentit de circulació de l'aigua. En l'ampliació d'instal·lacions 

existents o en el canvi de trams grans d'instal·lació, és convenient la instal·lació d'un filtre addicional en el 

punt de transició. Només s'instal·laran aparells de dosatge conformes amb la reglamentació vigent. 

 

Condicions de terminació 

Instal·lació general de l'edifici. 

Escomesa: canonada d'escomesa travessa el mur per un orifici amb passa-tubs i i impermeabilitzat. Clau 

de registre (exterior a l'edifici). Clau de pas, allotjada en càmera impermeabilitzada a l'interior de l'edifici. 

Comptador general: situació de l'armari o càmera; col·locació del comptador, claus i aixetes; diàmetre i rebut 

del maniguet passa-murs. 

Clau general: diàmetre i rebut del maniguet passa-murs; col·locació de la clau. 

Tub d'alimentació i grup de pressió: diàmetre; si pot ser aeri. Grup de pressió: marca i model especificat 

Dipòsit hidropneumàtic: homologat pel Ministeri d'Indústria. 

Equip de bombament: marca, model, cabal, pressió i potència especificats. Portarà vàlvula de seient a la 

sortida de l'equip i vàlvula d'aïllament en l'aspiració. Fixació, que impedeixi la transmissió 

d'esforços a la xarxa i vibracions. 

Bateria de comptadors divisionaris: local o armari d'allotjament, impermeabilitzat i amb embornal sifònica. 

Col·locació del comptador i clau de pas. Separació d'altres centralitzacions de comptadors (gas, 

electricitat…) Fixació del suport; col·locació de comptadors i claus. 

Instal·lació particular de l'edifici. Muntants: 

Aixetes per a buidatge de columnes, quan s'hagin previst 



 

En cas d'instal·lació de antiariets, col·locació en extrems de muntants i amb clau de cort. Diàmetre i material 

especificats (muntants). 

Passa-tubs en murs i forjats, amb folgança suficient. Posició paral·lela o normal als elements estructurals. 

Comprovació de les separacions entre elements de suport o fixació. Derivació particular: 

Canalitzacions a nivell superior dels punts de consum. Claus de pas en locals humits. 

Distància a una conducció o quadre elèctric major o igual a 30 cm. Diàmetres i materials especificats. 

Canonades de *PVC, condicions especials per no impedir la dilatació. 

Canonades d'acer galvanitzat encastades, no estaran en contacte amb guix o morter mixt. Canonades de 

coure rebudes amb grapes de llautó. La unió amb galvanització mitjançant maniguets de 

llautó. Protecció, en el cas d'anar encastades. 

Prohibició d'utilitzar les canonades com a posada a terra d'aparells elèctrics. Aixeteria: 

Verificació amb especificacions de projecte. 

 


