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CAPÍTOL 1: 

CONDICIONS 

FACULTATIVES. 

 

1.1. Tècnic director d'obra. 

Correspon al Tècnic Director: 

 Redactar els complements o rectificacions del projecte que es precisin. 

 Assistir a les obres, totes les vegades que ho requereixi la seva natura i 

complexitat, a fi de resoldre  les contingències que es produeixin i impartir 

les ordres complementàries que siguin precises per aconseguir la correcta 

solució tècnica. 

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

promotor en el acte de la recepció. 

 Redactar quan sigui requerit l'estudi dels sistemes adequats als riscos del 

treball en la realització de l'obra i aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a 

l'aplicació del mateix. 

 Efectuar el replantejament de l'obra i preparar l'acta corresponent, 

subscrivintla en unió del Constructor o Instal·lador. 

 Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de 

seguretat e higiene en el treball, controlant la seva correcta execució. 

 Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, a les normes 

tècniques i a les regles de la bona construcció. 
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 Realitzar o disposar les proves o assajos de materials, instal·lacions i la 

resta d'unitats de obra segons les freqüències de mostratge programades 

en el pla de control, així com efectuar les resta comprovacions que resultin 

necessàries per assegurar la qualitat constructiva de acord amb el projecte 

i la normativa tècnica aplicable.  Dels resultats informarà puntualment al 

Constructor o Instal·lador, impartintli, si escau, les ordres oportunes. 

 Realitzar els mesuraments d'obra executada i donar conformitat, segons 

les relacions establides, a les certificacions valorades i a la liquidació de 

l'obra. 

 Subscriure el certificat final de l'obra. 

1.2. Constructor o instal·lador. 

Correspon al Constructor o Instal·lador: 

 Organitzar els treballs, redactant els plans d'obres que es precisin i 

projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de 

l'obra. 

 Elaborar, quan es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en 

aplicació del estudi corresponent i disposar en tot cas l'execució de les 

mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per l'observança de la 

normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball. 

 Subscriure amb la Tècnica Directora l'acta del replantejament de l'obra. 

 Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra y coordinar 

les intervencions dels subcontractistes. 

 Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements 

constructius que s'utilitzin, comprovant els preparatius en obra i rebutjant 

els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o 

documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 

 Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar l'assabentat a les 

anotacions que es practiquin en el mateix. 

 Facilitar al Tècnic Director amb antelació suficient els materials precisos 

per al compliment de la seva comesa. 

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

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

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

durant l'obra. 

1.3. Verificació dels documents del projecte. 

Abans de donar començament a les obres, el Constructor o Instal·lador 

consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la 

comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitarà els 

aclariments pertinents. 
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El Contractista se subjectarà a les Lleis, Reglaments i Ordenances vigents, així 

com a les que es dictin durant l'execució de l'obra. 

1.4. Pla de seguretat i salut en el treball. 

El Constructor o Instal·lador, a la vista del Projecte, contenint, si escau, l'Estudi 

de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l'obra a l'aprovació 

del Tècnic de la Direcció Facultativa. 

1.5. Presència del constructor o instal·lador a 
l'obra. 

El Constructor o Instal·lador ve obligat a comunicar a la propietat la persona 

designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà caràcter de Cap d'aquesta, amb 

dedicació plena i amb facultats per representarlo i adoptar en tot moment totes 

les disposicions competeixin a la contracta. 

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

per part del personal segons la natura dels treballs, facultarà el Tècnic per 

ordenar la paralització de les obres, sense dret a cap reclamació, fins que 

s'esmeni la deficiència. 

El Cap de l'obra, per ell mateix o per mitjà dels seus tècnics encarregats, estarà 

present durant la jornada legal de treball i acompanyarà el Tècnic Director, en 

les visites que faci a les obres, posantse a la seva disposició per a la pràctica dels 

reconeixements que es considerin necessaris i subministrantli les dades precises 

per a la comprovació de mesuraments i liquidacions. 

1.6. Treballs no estipulats expressament. 

És obligació de la contracta l'executar quan sigui necessari per a la bona 

construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament 

determinat en els documents de Projecte, sempre que, sense separarse del seu 

esperit i recta interpretació, ho disposi el Tècnic Director dins els límits de 

possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus 

d'execució. 

El Contractista, d'acord amb la Direcció Facultativa, entregarà en l'acte de la 

recepció provisional, els plans de totes les instal·lacions executades en l'obra, 

amb les modificacions o estat definitiu en què hagin quedat. 

El Contractista es compromet igualment a entregar les autoritzacions que 

preceptivament han d'expedir les Delegacions Provincials d'Indústria, Sanitat, 

etc., i autoritats locals, per a la posada en servei de les referides instal·lacions. 

Són també per compte del Contractista, tots els arbitris, llicències municipals, 

tanques, enllumenat, multes, etc., que ocasionin les obres des del seu inici fins a 

la seva total terminació. 
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1.7. Interpretacions, aclariments i modificacions 
dels documents del projecte. 

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de 

Condicions o indicacions dels plans o croquis, les ordres i instruccions 

corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor o 

Instal·lador estant aquest obligat al seu torn a tornar els originals o les còpies 

subscrivint amb la seva signatura l'assabentat, que figurarà al peu de totes les 

ordres, avisos o instruccions que rebi del Tècnic Director. 

Qualssevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquest cregui 

oportú fer el Constructor o Instal·lador, haurà de dirigirla, dins precisament del 

termini de tres dies, a qui l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor o 

Instal·lador, el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités. 

El Constructor o Instal·lador podrà requerir del Tècnic Director, segons els seus 

respectives comeses, les instruccions o aclariments que es precisin per a la 

correcta interpretació i execució del que projecta. 

1.8. Reclamacions contra les ordenis de la 

direcció facultativa. 

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

dimanades de la Direcció Facultativa, només podrà presentarles davant la 

Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els 

Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic, no 

s'admetrà cap reclamació, podent el Contractista salvar la seva responsabilitat, si 

ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida al Tècnic Director, el 

qual podrà limitar la seva contestació al justificant de recepció, que en tot cas 

serà obligatòria per a aquest tipus de reclamacions. 

1.9. Faltes de personal. 

El Tècnic Director, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, 

manifesta incompetència o negligència greu que comprometin o pertorbin la 

marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista, perquè a banda de l'obra als 

dependents o operaris causants de la pertorbació. 

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

i industrials, amb subjecció si escau, a allò que s'ha estipulat en el Plec de 

Condicions Particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a 

Contractista general de l'obra. 

1.10. Camins i accessos. 

El Constructor disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el tancament o 

tanca d'aquesta. 

El Tècnic Director podrà exigir la seva modificació o millora. 
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Així mateix el Constructor o Instal·lador s'obligarà a la col·locació en lloc visible, 

a l'entrada de l'obra, d'un cartell exempt de panell metàl·lic sobre estructura 

auxiliar on es reflectiran les dades de l'obra en relació al títol d'aquesta, entitat 

promotora i noms dels tècnics competents, el disseny de les quals haurà de ser 

aprovat prèviament a la seva col·locació per la Direcció Facultativa. 

1.11. Replantejament. 

El Constructor o Instal·lador iniciarà les obres amb el replantejament de les 

mateixes al terreny, assenyalant les referències principals que mantindrà com a 

base d'ulteriors replantejaments parcials. Els dits treballs es consideraran càrrec 

del Contractista i inclosos en la seva oferta. 

El Constructor sotmetrà el replantejament a l'aprovació del Tècnic Director i una 

vegada aquest hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada 

d'un pla que haurà de ser aprovada pel Tècnic, sent responsabilitat del 

Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 

1.12. Començament de l'obra. ritme d'execució 

dels treballs. 

El Constructor o Instal·lador donarà començament a les obres en el termini 

marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupantles en la forma 

necessària perquè dins els períodes parcials en aquells assenyalats quedin 

executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es porti a 

efecte dins el termini exigit al Contracte. 

Obligatòriament i per escrit, deurà el Contractista donar compte al Tècnic 

Director del començament dels treballs almenys amb tres dies d'antelació. 

1.13. Ordre dels treballs. 

En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la contracta, 

excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, vulgui 

convenient la seva variació la Direcció Facultativa. 

1.14. Facilitats per a altres contractistes. 

D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General 

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

li siguin encomanats a tots els resta Contractistes que intervinguin a l'obra. Això 

sense perjudici de les compensacions econòmiques que pertoquin entre 

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

altres conceptes. 

En cas de litigi, ambdós Contractistes estaran al que resolgui la Direcció 

Facultativa. 
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1.15. Ampliació del projecte per causes 
imprevistes o de força major. 

Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualssevol accidents, ampliar el 

Projecte, no s'interrompran els treballs, continuantse, segons les instruccions 

donades pel Tècnic Director en tant es formula o es tramita el Projecte Reformat. 

El Constructor o Instal·lador està obligat a realitzar amb el seu personal i els 

seus materials quant la Direcció de les obres disposi per a fitacions, 

apuntalaments, enderrocaments, recalçaments o qualssevol altra obra de 

caràcter urgent. 

1.16. Pròrroga per causa de força major. 

Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor o 

Instal·lador, aquest no pogués començar les obres, o hagués de suspendreles, o 

no li fos possible acabarles en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga 

proporcionada per al compliment de la contracta, amb un informe previ favorable 

del Tècnic. Per a això, el Constructor o Instal·lador exposarà, per escrit dirigit al 

Tècnic, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que 

per això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga 

que per la dita causa sol·licita. 

1.17. Responsabilitat de la direcció facultativa 
en el retard de l'obra. 

El Contractista no podrà excusarse de no haver complert els terminis d'obra 

estipulats, al·legant com a causa la carència de plans o ordres de la Direcció 

Facultativa, a excepció del cas en què haventho sol·licitat per escrit no se li 

haguessin proporcionat. 

1.18. Condicions generals d'execució dels 

treballs. 

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

modificacions del mateix que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i 

instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit entregui el Tècnic al 

Constructor o Instal·lador, dins les limitacions pressupostàries. 

1.19. Obres ocultes. 

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la terminació de 

l'edifici, s'aixecaran els plans precisos perquè quedin perfectament definits; 

aquests documents s'estendran en triple versió, sent entregats: u, al Tècnic; un 

altre a la Propietat; i el tercer, al Contractista, signats tots ells pels tres. Els dits 
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plans, que hauran d'anar suficientment tancats, es consideraran documents 

indispensables i irrecusables per efectuar els mesuraments. 

1.20. Treballs defectuosos. 

El Constructor ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides 

en les "Condicions Generals i Particulars d'índole Tècnica "del Plec de Condicions i 

realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb el que especifica 

també en el dit document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici és responsable de 

l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests 

puguin existir per la seva mala gestió o per la deficient qualitat dels materials 

emprats o aparells col·locats, sense que li eximeixi de responsabilitat el control 

que competeix al Tècnic, ni tampoc el fet que els treballs hagin estat valorats en 

les certificacions parcials d'obra, que sempre seran esteses i abonades a bo 

compte. 

Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan el Tècnic Director 

adverteixi vicis o defectes en els treballs citats, o que els materials emprats o els 

aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs 

de l'execució dels treballs, o finalitzats aquests, i per verificarse la recepció 

definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses demolides i 

reconstruïdes d'acord amb allò que s'ha contractat, i tot això a costa de la 

contracta. Si aquesta no volgués justa la decisió i es negués a la demolició i 

reconstrucció o ambdues, es plantejarà la qüestió davant la Propietat, qui 

resoldrà. 

1.21. Vicis ocults. 

Si el Tècnic tingués fundades raons per creure en l'existència de vicis ocults de 

construcció a les obres executades, ordenarà efectuar en qualssevol temps, i 

abans de la recepció definitiva, els assajos, destructius o no, que cregui 

necessaris per reconèixer els treballs que suposi defectuosos. 

Les despeses que s'observin seran de compte del Constructor o Instal·lador, 

sempre que els vicis existeixin realment. 

1.22. Dels materials i els aparells. la seva 
procedència. 

El Constructor té llibertat de proveirse dels materials i aparells de totes classes 

en els punts que li sembli convenient, excepte en els casos en què el Plec 

Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 

Obligatòriament, i per procedir a la seva ocupació o recull, el Constructor o 

Instal·lador haurà de presentar el Tècnic una llista completa dels materials i 

aparells que vagi a utilitzar en la que s'indiquin totes les indicacions sobre 

marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun d'ells. 
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1.23. Materials no utilitzables. 

El Constructor o Instal·lador, a costa seu, transportarà i col·locarà, agrupantlos 

ordenadament i al lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, 

enderrocaments, etc., que no siguin utilitzables a l'obra. 

Es retiraran d'aquesta o es portaran a l'abocador, quan així estigués establert en 

el Plec de Condicions particulars vigent a l'obra. 

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran d'ella quan així ho 

ordeni el Tècnic. 

1.24. Despeses ocasionades per proves i 
assajos. 

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

que intervinguin en l'execució de les obres, seran de compte de la contracta. 

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

garanties podrà començarse novament a càrrec del mateix. 

1.25. Neteja de les obres. 

És obligació del Constructor o Instal·lador mantenir netes les obres i els seus 

voltants, tant d'enderrocs com de materials sobrants, fer desaparèixer les 

instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les 

mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi 

un bon aspecte. 

1.26. Documentació final de l'obra. 

El Tècnic Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb 

les especificacions i contingut disposat per la legislació vigent. 

1.27. Termini de garantia. 

El termini de garantia serà de dotze mesos, i durant aquest període el 

Contractista corregirà els defectes observats, eliminarà les obres rebutjades i 

repararà les avaries que per aquesta causa es produïssin, tot això pel seu 

compte i sense dret a cap indemnització, executantse en cas de resistència les 

dites obres per la Propietat a càrrec de la fiança. 

El Contractista garanteix a la Propietat contra tota reclamació de tercera 

persona, derivada de l'incompliment de les seves obligacions econòmiques o 

disposicions legals relacionades amb l'obra. 

Després de la Recepció Definitiva de l'obra, el Contractista quedarà rellevat de 

tota responsabilitat, excepte pel que fa als vicis ocults de la construcció. 
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1.28. Conservació de les obres rebudes 
provisionalment. 

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

recepcions provisionals i definitiva, aniran a càrrec del Contractista. 

Per tant, el Contractista durant el termini de garantia serà el conservador de 

l'edifici, on tindrà el personal suficient per atendre a totes les avaries i 

reparacions que puguin presentarse, encara que l'establiment fos ocupat o 

utilitzat per la propietat, abans de la Recepció Definitiva. 

1.29. La recepció definitiva. 

La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de 

garantia en la mateixa forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a 

partir de la data de la qual cessarà l'obligació del Constructor o Instal·lador de 

reparar a càrrec seu aquells desperfectes inherents a la norma de conservació 

dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que 

poguessin arribarli per vicis de la construcció. 

1.30. Pròrroga del termini de garantia. 

Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es 

trobés aquesta en les condicions degudes, s'ajornarà la dita recepció definitiva i 

el Tècnic Director marcarà al Constructor o Instal·lador els terminis i formes en 

què hauran de realitzarse les obres necessàries i, de no efectuarse dins aquells, 

podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 

1.31. De les recepcions de treballs la contracta 

del qual hagi estat rescindida. 

En el cas de resolució del contracte, el Contractista vindrà obligat a retirar, en el 

termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans 

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

i a deixar l'obra en condicions de ser represes per una altra empresa.
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CAPÍTOL 2: 

CONDICIONS 

ECONÒMIQUES 

 

2.1.  Composició dels preus unitaris. 

El càlcul dels preus de les distintes unitats de l'obra és el resultat de sumar els 

despeses directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 

Es consideraran despeses  directes: 

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

que intervenen directament en l'execució de la unitat d'obra. 

 b) Els materials, als preus resultants a peu de l'obra, que quedin 

integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva 

execució. 

 c) Els equips i sistemes tècnics de la seguretat i higiene per a la 

prevenció i protecció d'accidents i malalties professionals. 

 d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tingui lloc 

per accionament o funcionament de la maquinaria i instal·lacions utilitzades en 

l'execució de la unitat d'obres. 

 e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, 

instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 

Es consideraran despeses indirectes: 
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Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de 

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

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

imprevists.  Tots això despeses, es xifraran en un percentatge de les despeses 

directes. 

Es consideraran Despeses Generals: 

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

de l'administració legalment establides. Es xifraran com un percentatge de la 

suma de les despeses directes i indirectes (en les contractes d'obres de 

l'Administració Pública, aquest percentatge s'estableix un 13 per 100). 

Benefici Industrial: 

o El Benefici Industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 

sobre la suma de les anteriors partides. 

Preu d'Execució Material: 

 Es denominarà Preu d'Execució Material al resultat obtingut per la 

suma dels anteriors conceptes a excepció del Benefici Industrial i 

les despeses generals. 

Preu de Contracta: 

 El preu de Contracta és la suma de les  despeses directes, els 

indirectes, les Despeses generals i el Benefici Industrial. 

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

2.2. Preu de contracta. import de contracta. 

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

contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el 

cost total de la unitat d'obra, és a dir, el preu d'Execució material, més el tant 

per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Despeses Generals i 

Benefici Industrial del Contractista. Les Despeses generals s'estimen normalment 

en un 13% i el benefici s'estima normalment en 6 per 100, tret que en les 

condicions particulars s'estableixi un altre destí.  

2.3. Preus contradictoris. 

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat per mitjà del Tècnic 

decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan 

sigui necessari afrontar alguna circumstància imprevista.  

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 

A falta d'acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Tècnic i el 

Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que 

determina el Plec de Condicions Particulars. Si subsistís la diferència s'acudirà en 

primer lloc, al concepte més anàleg dins el quadre de preus del projecte, i en 

segon lloc, al banc de preus d'ús més freqüent a la localitat. 
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Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data 

del contracte. 

2.4. Reclamacions d'augment de preus per 

causes diverses. 

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

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

reclamar augment dels preus fixats al quadre corresponent del pressupost que 

serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 

2.5. De la revisió dels preus contractats. 

Contractantse les obres a risc i ventura, no s'admetrà la revisió dels preus en 

tant que l'increment no abast en la suma de les unitats que faltin per realitzar 

d'acord amb el Calendari, un muntant superior al cinc per cent (5 per 100) de 

l'import total del pressupost de Contracte. 

Cas de produirse variacions a l’alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la 

corresponent revisió d'acord amb la fórmula establida en el Plec de Condicions 

Particulars, percebent el Contractista la diferència en més que resulti per la 

variació d'IPC superior al 5 per 100. 

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

fixats en el Calendari de l'oferta.  

2.6. Recull de materials. 

El Contractista queda obligat a executar el recull  de materials o aparells d'obra 

que la Propietat ordena per escrit. 

Els materials arreplegats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva 

propietat d'aquest; del seu guarda i conservació serà responsable el Contractista.  

2.7. Responsabilitat del constructor o 
instal·lador en el baix rendiment dels 

treballadors. 

Si dels parts mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar el 

Constructor al Tècnic Director, aquest advertís que els rendiments de la mà 

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

inferiors als rendiments normals generalment admesos per a unitats d'obra 

iguals o similars, se'l notificarà per escrit al Constructor o Instal·lador, a fi que 

aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia 

assenyalada pel Tècnic Director. 

Si feta aquesta notificació al Constructor o Instal·lador, als mesos successius, els 

rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per 
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rescabalarse de la diferència, rebaixant el seu import del quinze per cent (15 per 

100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonarli al Constructor 

en les liquidacions quinzenals que preceptivament han d'efectuarseli. En cas de 

no arribar ambdues parts a un acord quant als rendiments de la mà d'obra, se 

sotmetrà el cas a arbitratge. 

2.8. Relacions valorades i certificacions. 

En cadascuna de les èpoques o dates que es fixin al contracte o en els "Plecs de 

Condicions Particulars" que regeixin a l'obra, formarà el Contractista una relació 

valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons el 

mesurament que haurà practicat el Tècnic. 

Allò que s'ha executat pel Contractista en les condicions preestablies, es valorarà 

aplicant el resultat del mesurament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o 

numeral corresponent a cada unitat de l'obra i als preus assenyalats en el 

pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més a més allò que s'ha 

establert en el present "PLEC General de Condicions Econòmiques", respecte a 

millores o substitucions de material i a les obres accessòries i especials, etc. 

Al Contractista, que podrà presenciar els mesuraments necessaris per estendre la 

dita relació, se li facilitaran pel Tècnic les dades corresponents de la relació 

valorada, acompanyantlos d'una nota d'enviament, a fi de què, dins el termini de 

deu (10) dies a partir de la data de rebut de la dita nota, pugui el Contractista 

examinarlos o tornarlos signats amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, 

les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins els deu (10) dies 

següents al seu rebut, el Tècnic Director acceptarà o rebutjarà les reclamacions 

del Contractista si n’hi hagués, donant compte al mateix de la seva resolució, 

podent aquest, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució del 

Tècnic Director en la forma previnguda dels "Plecs Generals de Condicions 

Facultatives i Legals". 

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

el Tècnic Director la certificació de les obres executades. 

Del seu import es deduirà el tant per cent que per a la constitució de la fiança 

s'hagi preestablert. 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins el mes següent al període a què 

es refereixen, i tindran el caràcter de document i entregues a bo compte, 

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

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

comprenen. 

Les relacions valorades contindran només l'obra executada en el termini a què la 

valoració es refereix.  

2.9. Millores d'obres lliurement executades. 

Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del  Tècnic Director, emprès 

materials de més acurada preparació o més gran que l'assenyalat en el Projecte 

o substituís una classe de fàbrica amb una altra que tingués assignat major preu, 
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o executés amb majors dimensions qualssevol parts de l'obra, o, en general, 

introduís en aquesta i sense demanarsela, qualssevol altres modificacions que 

sigui beneficiosa a judici del Tècnic Director, no tindrà dret, no obstant això, més 

que a l'abonament del que pogués correspondreli en el cas que hagués construït 

l'obra amb estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.  

2.10. Abonament de treballs pressupostats amb 

partida alçada. 

Excepte el que preceptua el "PLEC de Condicions Particulars d'índole econòmica", 

vigent a l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, 

s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a 

continuació s'expressen: 

 a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les 

pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran previ mesurament i 

aplicació del preu establert. 

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

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

contractats. 

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

la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, excepte el cas que en el 

Pressupost de l'obra s'expressi que l'import de dita partida ha de justificarse, en 

aquest cas, el Tècnic Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a la seva 

execució, el procediment que ha de seguirse per portar el dit compte, que en 

realitat serà d'Administració, valorantse els materials i jornals als preus que 

figurin en el pressupost aprovat o, si no n'hi ha, als que amb anterioritat a 

l'execució convinguin les dues parts, incrementantse el seu import total amb el 

percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de 

Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.  

2.11. Pagaments. 

Els pagaments s'efectuaran pel Propietari en els terminis prèviament establats, i 

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

conformades pel Tècnic Director, en virtut de les quals es verifiquen aquells. 

2.12. Import de la indemnització per retard no 
justificat en el termini de terminació de les 

obres. 

La indemnització per retard en la terminació s'establirà en un tant per mil (o/oo) 

de l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, 

comptats a partir del dia de terminació fixat en el Calendari d'Obra. 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran a càrrec de la fiança. 
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2.13. Demora dels pagaments. 

Es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundada en la dita demora 

de Pagaments, quan el Contractista no justifiqui en la data el pressupost 

corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 

2.14. Millores i augments d'obra. casos 

contraris. 

No s'admetran millores d'obra, més que en el cas en què el Tècnic Director hagi 

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

contractats, així com la dels materials i aparells previstos al contracte. Tampoc 

s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte cas d'error en 

els mesuraments del Projecte, a menys que el Tècnic Director ordeni, també per 

escrit, l'ampliació de les contractades. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts 

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

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

emprar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin 

sobre l'import de les unitats contractades. 

Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan el Tècnic Director introdueixi 

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

d'obra contractades.  

2.15. Unitats d'obra defectuoses però 

acceptables. 

Quan per qualssevol causa fora menester valorar obra defectuosa, però 

acceptable a judici del Tècnic Director de les obres, aquest determinarà el preu o 

partida d'abonament després de sentir el Contractista, el qual haurà de 

conformarse amb la dita resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini 

d'execució, prefereixi demolir l'obra i referla d'acord amb condicions, sense 

excedir el dit termini. 

2.16. Assegurança de les obres. 

El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps 

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

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

assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, 

s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè a càrrec d'ella s'aboni l'obra 

que es construeixi i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament de 

la dita quantitat al Contractista s'efectuarà per certificacions, com la resta dels 

treballs de la construcció. En cap cas, excepte conformitat expressa del 
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Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar del dit import 

per a menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció de 

l'anteriorment exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre 

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

materials arreplegats, etc.; i una indemnització equivalent a l'import dels danys 

causats al Contractista pel sinistre i que no s'haguessin abonat, però només en 

proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la Companyia 

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

taxats a aquests efectes pel Tècnic Director. 

A les obres de reforma o reparació, es fixaran prèviament la porció d'edifici que 

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

assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 

Els riscos assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses 

d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de contractarlos en 

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

inconvenients.  

2.17. Conservació de l'obra. 

Si el Contractista, sent la seva obligació, no atén a la conservació de les obres 

durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel 

Propietari abans de la recepció definitiva, el Tècnic Director en representació del 

Propietari, podrà disposar tot el que sigui necessari perquè s'atengui a la 

guarderia, neteja i tot el que fos menester per a la seva bona conservació 

abonantse tot això per compte de la Contracta. 

En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bona terminació de les obres, com 

en el cas de resolució del contracte, està obligat a deixarho desocupat i net en el 

termini que el Tècnic Director fixi. 

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de 

l'edifici vagi a càrrec del Contractista, no haurà d'haverhi en ell més eines, útils, 

materials, mobles, etc., que els indispensables per a la seva guarderia i neteja i 

per als treballs que fos necessari executar. 

En tot cas, ocupat o no l'edifici està obligat el Contractista a revisar l'obra, durant 

el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "PLEC de 

Condicions Econòmiques". 

2.18. Ús pel contractista de l'edifici o béns del 
propietari. 

Durant l'execució de les obres, el Contractista ocupi, amb la necessària i amb 

l'autorització prèvia del Propietari, edificis o faci ús de materials o útils 

pertanyents al mateix, tindrà obligació de repararlos i conservarlos per fer 

entrega d'ells a la terminació del contracte, en perfecte estat de conservació 

reposant els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta 

reposició ni per les millores fetes als edificis, propietats o materials que hagi 

utilitzat. 
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En el cas que en acabar el contracte i fer entrega dels materials propietats o 

edificacions, no hagués complert el Contractista amb allò que s'ha previst en el 

paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i a càrrec de la 

fiança.
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CAPÍTOL 3: 
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3.1. Condicions generals. 

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

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

i la resta de disposicions vigents referents a materials i prototips de construcció. 

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

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

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

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

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

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

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

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

condicions exigides. 

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

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

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i complint estrictament les 

instruccions rebudes per la Direcció Facultativa, no podent, per tant, servir de 

pretext al contractista la baixa en subhasta, per variar aquesta acurada execució 

ni la primeríssima qualitat de les instal·lacions projectades quant als seus 

materials i mà d'obra, ni pretendre projectes addicionals. 

3.2. Canalitzacions elèctriques. 

Els cables es col·locaran dins tubs o canals, fixats directament sobre les parets, 

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

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

Memòria, Plans i Mesuraments. 

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

elements estructurals que hagin de suportarla o en els que vagi a ser encastada: 

forjats, sitares, etc. Excepte quan en estar previstes s'hagin deixat preparades 

les necessàries canalitzacions en executar l'obra prèvia, haurà de replantejarse 

sobre aquesta en forma visible la situació de les caixes de mecanismes, de 

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

convenient la natura de cada element. 

3.2.1. Conductors aïllats baix tub  protector. 

Els tubs protectors poden ser: 

 Tub i accessoris metàl·lics. 

 Tub i accessoris no metàl·lics. 

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

Els tubs es classifiquen, segons el que disposa les normes següents: 
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  UNEEN 50.086 21: Sistemes de tubs rígids. 

  UNEEN 50.086 22: Sistemes de tubs corvables. 

  UNEEN 50.086 23: Sistemes de tubs flexibles. 

  UNEEN 50.086 24: Sistemes de tubs enterrats. 

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

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

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

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

causar ferides a instal·ladors o usuaris. 

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

instal·lacions elèctriques són les que es prescriuen en la UNE-EN 60.423. Per als 

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

UNE-EN 50.086 24. Per a la resta dels tubs, les dimensions seran les establides 

en la norma corresponent de les citades anteriorment. La denominació es 

realitzarà en funció del diàmetre exterior. 

El diàmetre interior mínim haurà de ser declarat pel fabricant. 

Quant a la resistència als efectes del foc considerats en la norma particular per a 

cada tipus de tub, se seguirà allò que s'ha establert per l'aplicació de la Directiva 

de Productes de la Construcció (89/106/CEE). 

Tubs en canalitzacions fixes en superfície. 

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

casos especials podran usarse tubs corbables. Les seves característiques 

mínimes seran les indicades a continuació: 

 

Característica      Codi  Grau 

 

Resistència a la compressió    4  Fort 

Resistència a l'impacte     3  Mitja 

Temperatura mínima d'instal·lació i servei  2   5 ºC 

Temperatura màxima d'instal·lació i servei  1  +60ºC 

Resistència al corbat     12  Rígid/corbable 

Propietats elèctriques     12  Continuïtat 

elèctrica/aïllant 

Resistència a la penetració d'objectes sòlids  4  Contra objectes 

D 1 mm 

Resistència a la penetració de l'aigua   2  Contra gotes 

d'aigua caient verticalment quan el sistema de tubs està inclinat 15 è 

Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics  2  Protecció interior 

i exterior mitja        i compostos 

Resistència a la tracció     0  No declarada 

Resistència a la propagació de la flama  1  No propagador 
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Resistència a les càrregues suspeses   0  No declarada 

 

Tubs en canalitzacions encastades. 

En les canalitzacions encastades, els tubs protectors podran ser rígids, corbables 

o flexibles, amb unes característiques mínimes indicades a continuació: 

1r/ Tubs encastats en obres de fàbrica (parets, sostres i falsos sostres), buits de 

la construcció o canals protectores d'obra. 

Característica      Codi  Grau 

 

Resistència a la compressió    2  Lleugera 

Resistència a l'impacte     2  Lleugera 

Temperatura mínima d'instal·lació i servei  2   5 ºC 

Temperatura màxima d'instal·lació i servei  1  + 60 ºC 

Resistència al corbat     1234  Qualssevol de les 

especificades 

Propietats elèctriques     0  No declarades 

 Resistència a la penetració d'objectes sòlids  4  Contra objectes 

 

 Resistència a la penetració de l'aigua   2  Contra gotes 

d'aigua caient verticalment quan el sistema de tubs està inclinat 15 è 

 Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics  2  Protecció interior 

i exterior mitja 

i compostos 

 Resistència a la tracció     0  No declarada 

 Resistència a la propagació de la flama  1  No propagador 

 Resistència a les càrregues suspeses   0  No declarada 

 

 2n/ Tubs encastats embeguts en formigó o canalitzacions precablejades. 

 

Característica      Codi  Grau 

 

 Resistència a la compressió    3  Mitja 

 Resistència a l'impacte     3  Mitja 

 Temperatura mínima d'instal·lació i servei  2   5 ºC 

 Temperatura màxima d'instal·lació i servei  2  + 90 ºC (+ 60 ºC 

canal. precabl. ordinàries) 

 Resistència al corbat     1234  Qualssevol de les 

especificades 
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 Propietats elèctriques     0  No declarades 

 Resistència a la penetració d'objectes sòlids  5  Protegit contra la 

pols 

 Resistència a la penetració de l'aigua   3  Protegit contra 

l'aigua en forma                             de pluja  

 Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics  2  Protecció interior 

i exterior mitja 

i compostos 

 Resistència a la tracció     0  No declarada 

 Resistència a la propagació de la flama  1  No propagador 

 Resistència a les càrregues suspeses   0  No declarada 

 

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

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

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

característiques mínimes per a instal·lacions ordinàries seran les indicades a 

continuació: 

 

Característica      Codi  Grau 

 

 Resistència a la compressió    4  Fort 

 Resistència a l'impacte     3  Mitja 

 Temperatura mínima d'instal·lació i servei  2   5 ºC 

 Temperatura màxima d'instal·lació i servei  1  + 60 ºC 

 Resistència al corbat     4  Flexible 

 Propietats elèctriques     1/2  Continuïtat/aïllat 

 Resistència a la penetració d'objectes sòlids  4  Contra objectes 

 

 Resistència a la penetració de l'aigua   2  Contra gotes 

d'aigua caient verticalment quan el sistema de tubs està inclinat 15è 

 Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics  2  Protecció interior 

mitjana i exterior elevada  

 Resistència a la tracció     2  Lleugera 

 Resistència a la propagació de la flama  1  No propagador 

 Resistència a les càrregues suspeses   2  Lleugera 

 

Es recomana no utilitzar aquest tipus d'instal·lació per a seccions nominals de 

conductor superior a 16 mm2. 

Tubs en canalitzacions enterrades. 
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Les característiques mínimes dels tubs enterrats seran les següents: 

Característica      Codi  Grau 

 

 Resistència a la compressió    NA  250 N / 450 N / 

750 N 

 Resistència a l'impacte     NA  Lleuger / Normal 

/ Normal 

 Temperatura mínima d'instal·lació i servei  NA  NA 

 Temperatura màxima d'instal·lació i servei  NA  NA 

 Resistència al corbat     1234 Qualssevol de les 

especificades 

 Propietats elèctriques     0  No declarades 

 Resistència a la penetració d'objectes sòlids  4  Contra objectes 

D 1 mm 

 Resistència a la penetració de l'aigua   3  Contra l'aigua en 

forma de pluja 

 Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics  2  Protecció interior 

i exterior mitja 

i compostos 

 Resistència a la tracció     0  No declarada 

 Resistència a la propagació de la flama  0  No declarada 

 Resistència a les càrregues suspeses   0  No declarada 

 

Notes: 

 NA: No aplicable. 

 Per a tubs embeguts en formigó aplica 250 N i grau Lleuger; per a tubs en 

sòl lleuger aplica 450 N i grau Normal; per a tubs en sòls pesats aplica 750 

N i grau Normal. 

Es considera sòl lleuger aquell sòl uniforme que no sigui del tipus pedregós i amb 

càrregues superiors lleugeres, com per exemple, voreres, parcs i jardins. Sòl 

pesat és aquell del tipus pedregós i dur i amb càrregues superiors pesades, com 

per exemple, calçades i vies fèrries. 

3.3. Instal·lació 

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

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

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

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

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

les prescripcions generals següents: 
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 El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o 

paral·leles a les arestes de les parets que limiten el local on s'efectua la 

instal·lació. 

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

que assegurin la continuïtat de la protecció que proporcionen als 

conductors. 

 Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran ser acoblaments entre si 

en calent, recobrint l'entroncament amb una cola especial quan es 

necessiti una unió estanca. 

 Les corbes practicades als tubs seran contínues i no originaran reduccions 

de secció inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe 

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

 Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors als tubs després 

de col·locar-los i fixats aquests i els seus accessoris, disposant per a això 

els registres que es considerin convenients, que en trams rectes no 

estaran separats entre si més de 15 metres. El nombre de corbes en angle 

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

conductors s'allotjaran normalment als tubs després de col·locats aquests. 

 Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i 

retirada dels conductors als tubs o servir al mateix temps com a caixes 

d'entroncament o derivació. 

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

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

metàl·liques estaran protegides contra la corrosió. Les dimensions 

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

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

al diàmetre del tub major més un 50 % d'aquest, amb un mínim de 40 

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

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

hauran d'emprar-se premsaestopa o ràcords adequats. 

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

possibilitat que es produeixin condensacions d'aigua al seu interior, per a 

la qual cosa s'elegirà convenientment el traçat de la seva instal·lació, 

preveient l'evacuació i establint una ventilació apropiada a l'interior dels 

tubs mitjançant el sistema adequat, com pot ser, per exemple, l'ús d'una 

"T" de la que un dels braços no s'empra. 

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

continuïtat elèctrica haurà de quedar convenientment assegurada. En el 

cas d'utilitzar tubs metàl·lics flexibles, és necessari que la distància entre 

dues posades a terres consecutives dels tubs no excedeixi de 10 metres. 

 No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o 

de neutre. 

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

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

protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre 

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

d'una i una altra part en els canvis de direcció, en els empalmaments i en 

la proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells. 

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

corbant-se o usant els accessoris necessaris. 

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

uneix els punts extrems no seran superiors al 2 per 100. 

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

mínima de 2,50 metres sobre el sòl, a fi de protegir-los d'eventuals danys 

mecànics. 

Quan els tubs es col·loquin encastats, es tindran en compte, a més a més, les 

prescripcions següents: 

 A la instal·lació dels tubs a l'interior dels elements de la construcció, les 

fregues no posaran en perill la seguretat de les parets o sostres en què es 

practiquin. Les dimensions de les fregues seran suficients perquè els tubs 

quedin recoberts per una capa d'1 centímetre de gruix, com a mínim. En 

els angles, el gruix d'aquesta capa pot reduir-se a 0,5 centímetres. 

 No s'instal·laran entre forjat i revestiment tubs destinats a la instal·lació 

elèctrica de les plantes inferiors. 

 Per a la instal·lació corresponent a la pròpia planta, únicament podran 

instal·lar-se, entre forjat i revestiment, tubs que hauran de quedar 

recoberts per una capa de formigó o morter d'1 centímetre de gruix, com 

a mínim, a més del revestiment. 

 En els canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats o bé 

proveïts de colzes o "T" apropiats, però en aquest últim cas només 

s'admetran els proveïts de tapes de registre. 

 Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i 

desmuntables una vegada finalitzada l'obra. Els registres i caixes quedaran 

enrassats amb la superfície exterior del revestiment de la paret o sostre 

quan no s'instal·lin a l'interior d'un allotjament tancat i practicable. 

 En el cas d'utilitzar-se tubs encastats en parets, és convenient disposar els 

recorreguts horitzontals a 50 centímetres com a màxim, de sòl o sostres i 

els verticals a una distància dels angles de cantonades no superior a 20 

centímetres. 

3.4. Conductors aïllats fixats directament sobre 
les parets. 

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

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

amb aïllament mineral).  

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

següents: 
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 Es fixaran sobre les parets per mitjà de brides, abraçadores, o collars de 

manera que no perjudiquin les cobertes dels mateixos. 

 A fi que els cables no siguin susceptibles de doblegar-se per efecte del seu 

propi pes, els punts de fixació dels mateixos estaran suficientment 

pròxims. La distància entre dos punts de fixació successiva, no excedirà de 

0,40 metres.  

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

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

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

mecànica complementària sobre els mateixos. 

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

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

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

 Els encreuaments dels cables amb canalitzacions no elèctriques es podran 

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

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

la coberta dels 

 cables quan l'encreuament se 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 a aquest fi caixes o altres 

dispositius adequats. L'estanqueïtat podrà quedar assegurada amb l'ajuda 

de premsaestopa. 

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

equivalents proveïts de tapes desmuntables que assegurin alhora la 

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

inaccessibilitat de les connexions i permetent la seva verificació en cas 

necessari. 

3.5. Conductors aïllats enterrats. 

Les condicions per a aquestes canalitzacions, en les que els conductors aïllats 

hauran d'anar baix tub tret que tinguin coberta i una tensió assignada 0,6/1kV, 

s'establiran d'acord amb el que assenyala la Instruccions ITC-BT-07 i ITC-BT-21. 

3.6.  Conductors aïllats directament encastats 
en estructures. 

Per a aquestes canalitzacions són necessaris conductors aïllats amb coberta 

(inclosos cables armats o amb aïllament mineral). La temperatura mínima i 

màxima d'instal·lació i servei serà de -5ºC i 90ºC respectivament (polietilè 

reticulat o etilè-propilè). 
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3.7. Conductors aïllats a l'interior de la 
construcció. 

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

Els cables o tubs podran instal·lar-se directament en els buits de la construcció 

amb la condició que siguin no propagadors de la flama. 

Els buits en la construcció admissible per a aquestes canalitzacions podran estar 

disposats en murs, parets, bigues, forjats o sostres, adoptant la forma de 

conductes continus o bé estaran compresos entre dues superfícies paral·leles 

com en el cas de falsos sostres o murs amb cambres d'aire.  

La secció dels buits serà, com a mínim, igual a quatre vegades l'ocupada pels 

cables o tubs, i la seva dimensió més petita no serà inferior a dues vegades el 

diàmetre exterior de major secció d'aquests, amb un mínim de 20 mil·límetres. 

Les parets que separin un buit que contingui canalitzacions elèctriques dels locals 

immediats, tindran suficient solidesa per protegir aquestes contra accions 

previsibles. 

S'evitaran, dins el possible, les asprors a l'interior dels buits i els canvis de 

direcció dels mateixos en un nombre elevat o de petit radi de curvatura. 

La canalització podrà ser reconeguda i conservada sense que sigui necessària la 

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

Els entroncaments i derivacions dels cables seran accessibles, disposant-se per a 

ells les caixes de derivació adequades. 

S'evitarà que puguin produir-se infiltracions, fugues o condensacions d'aigua que 

puguin penetrar a l'interior del buit, prestant especial atenció a la 

impermeabilitat dels seus murs exteriors, així com a la proximitat de canonades 

de conducció de líquids, penetració d'aigua en efectuar la neteja de sòls, 

possibilitat d'acumulació d'aquella en parts baixes del buit, etc. 

3.8. Conductors aïllats baix canals protectores. 

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

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

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

450/750 V. 

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

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

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

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

instruccions del fabricant. També es podran realitzar entroncaments de 

conductors al seu interior i connexions als mecanismes. 

Les canalitzacions per a instal·lacions superficials ordinàries tindran unes 

característiques mínimes indicades a continuació: 
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Les canals protectores per a aplicacions no ordinàries hauran de tenir unes 

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

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

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

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

característiques seran conformes a les normes de la sèrie UNE-EN 50.085. 

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

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

s'efectua la instal·lació. 

Les canals amb conductivitat elèctrica han de connectar-se a la xarxa de terra, la 

seva continuïtat elèctrica quedarà convenientment assegurada. 

La tapa de les canals quedarà sempre accessible. 

3.8.1. Conductors aïllats baix motllures. 

Aquestes canalitzacions estan constituïdes per cables allotjats en ranures sota  

motllures. Podran utilitzar-se únicament en locals o emplaçaments classificats 

com a secs, temporalment humits o polsegosos. Els cables seran de tensió 

assignada no inferior a 450/750 V. 

Les motllures compliran les condicions següents: 

- Les ranures tindran unes dimensions tals que permetin instal·lar sense dificultat 

per elles als conductors o cables. En principi, no es col·locarà més d'un conductor 

per ranura, admetent-se, no obstant això, col·locar diversos conductors sempre 

que pertanyin al mateix circuit i la ranura presenti dimensions adequades per a 

això. 

- L'amplària de les ranures destinades a rebre cables rígids de secció igual o 

inferior a 6 mm2 seran, com a mínim, de 6 mm. 

Per a la instal·lació de les motllures es tindrà en compte: 

- Les motllures no presentaran cap discontinuïtat en tota la longitud on 

contribueixen a la protecció mecànica dels conductors. En els canvis de direcció, 

els angles de les ranures seran obtusos. 

- Les canalitzacions podran col·locar-se al nivell del sostre o immediatament 

damunt dels sòcols. En absència d'aquests, la part inferior de la motllura estarà, 

com a mínim, a 10 cm per sobre del sòl. 

- En el cas d'utilitzar-se sòcols ranurats, el conductor aïllat més sota estarà, com 

a mínim, a 1,5 cm per sobre del sòl. 

- Quan no puguin evitar-se encreuaments d'aquestes canalitzacions amb les 

destinades a un altre ús (aigua, gas, etc.), s'utilitzarà una motllura especialment 

concebuda per a aquests encreuaments o preferentment un tub rígid encastat 

que sobresortirà per una i una altra part de l'encreuament. La separació entre 

dues canalitzacions que s'encreuin serà, com a mínim d'1 cm en el cas d'utilitzar 

motllures especials per a l'encreuament i 3 cm, en el cas d'utilitzar tubs rígids 

encastats. 

- Les connexions i derivacions dels conductors es farà mitjançant dispositius de 

connexió amb caragol o sistemes equivalents. 
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- Les motllures no estaran totalment encastades a la paret ni recobertes per 

papers, tapisseries o qualssevol altre material, havent de quedar la seva coberta 

sempre a l'aire. 

- Abans de col·locar les motllures de fusta sobre una paret, ha d'assegurar-se 

que la paret està suficientment eixuta; en cas contrari, les motllures se 

separaran de la paret per mitjà d'un producte hidròfug. 

3.8.2. Conductors aïllats en safata o suport de safates. 

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

aïllament mineral), unipolars o multipolars segons norma UNE20.460 -5-52. 

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

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

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

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

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

els accessoris, com a colzes, canvis de pla, reduccions, tes, unions, suports, etc, 

tindran la mateixa qualitat que la safata. 

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

ferramentes de suspensió, a distàncies tals que no es produeixin fletxes 

superiors a 10 mm i estaran perfectament alineades amb els tancaments dels 

locals.  

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

mitjà de soldadura, d'utilitzar  peces d'unió i cargolam cadmiada. Per a les unions 

o derivacions de línies s'utilitzaran caixes metàl·liques que es fixaran a les 

safates. 

3.9. Normes d'instal·lació en presència d'altres 
canalitzacions no elèctriques. 

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

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

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

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

de manera que no puguin aconseguir una temperatura perillosa i, per 

consegüent, es mantindran separades per una distància convenient o per mitjà 

de pantalles calorífiques. 

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

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

d'aigua, de gas, etc., a menys que es prenguin les disposicions necessàries per 

protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes d'aquestes 

condensacions. 

3.9.1. Accessibilitat a les instal·lacions. 

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

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

s'establiran de manera que mitjançant la convenient identificació dels seus 
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circuits i elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions, 

transformacions, etc.  

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

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

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

accions químiques i els efectes de la humitat. 

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

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

als locals humits o mullats, seran de material aïllant. 

3.10. Conductors. 

Els conductors utilitzats es regiran per les especificacions del projecte, segons 

s'indica en Memòria, Plans i Mesuraments. 

3.10.1. Materials. 

Els conductors seran dels tipus següents: 

- De 450/750 V de tensió nominal.  

 - Conductor: de coure. 

 - Formació: unipolars. 

 - Aïllament: policlorur de vinil (PVC). 

 - Tensió de prova: 2.500 V. 

 - Instal·lació: baix tub. 

 - Normativa d'aplicació: UNE 21.031. 

- De 0,6/1 kV de tensió nominal. 

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

del projecte). 

 - Formació: uni-bi-tri-tetrapolares. 

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

 - Tensió de prova: 4.000 V. 

 - Instal·lació: a l'aire o en safata. 

 - Normativa d'aplicació: UNE 21.123. 

Els conductors de coure electrolític es fabricaran de qualitat i resistència 

mecànica uniforme, i el seu coeficient de resistivitat a 20 ºC serà del 98 % al 100 

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

prova següent: A una mostra neta i eixuta de fil estanyat se li dóna la forma de 

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

de tot això se submergeix durant un minut en una solució d'àcid hidroclorídric 

d'1,088 de pes específic a una temperatura de 20 ºC. Aquesta operació 

s'efectuarà dues vegades, després de tot això no hauran d'apreciar-se punts 

negres en el fil. La capacitat mínima de l'aïllament dels conductors serà de 500 

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

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

conductor de què es tracti. 

3.10.2. Dimensionat. 

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

el més desfavorable entre els criteris següents: 

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

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

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

prescripcions del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió ITC-BT-19 o 

les recomanacions del fabricant, adoptant els oportuns coeficients 

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

majoració de la càrrega, s'hauran de tenir presents les Instruccions ITC-

BT-44 per a receptors d'enllumenat i ITC-BT-47 per a receptors de motor.  

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

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

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

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

resta d’usos, considerant alimentats tots els receptors susceptibles de 

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

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

compensar-se entre la de la instal·lació interior i la de la derivació 

individual, de manera que la caiguda de tensió total sigui inferior a la 

suma dels valors límits especificats per a ambdues. 

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

l'arrencada de motors no ha de provocar condicions que impedeixin 

l'arrencada dels mateixos, desconnexió dels contactors, parpelleig 

d'enllumenat, etc. 

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

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

instal·lació. 

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

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

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

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

o bé en forma independent, seguint-se a aquest respecte el que assenyalin les 

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

3.10.3. Identificació de les instal·lacions. 

Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que per convenient 

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

reparacions, transformacions, etc. 

Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment 

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

es realitzarà pels colors que presentin els seus aïllaments. Quan existeixi 

conductor neutre a la instal·lació o es prevegi per a un conductor de fase el seu 
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passi posterior a conductor neutre, s'identificaran aquests pel color blau clar. Al 

conductor de protecció se li identificarà pel color verd-groc. Tots els conductors 

de fase, o si escau, aquells per als que no es prevegi el seu passi posterior a 

neutre, s'identificaran pels colors marró, negre o gris. 

3.10.4. Resistència d'aïllament i rigidesa dielèctrica. 

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

(receptors), resisteixi durant 1 minut una prova de tensió de 2U + 1000 V a 

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

amb un mínim d'1.500 V. 

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

cadascun dels circuits en què aquesta pugui dividir-se als efectes de la seva 

protecció, a la sensibilitat que presentin els interruptors diferencials instal·lats 

com a protecció contra els contactes indirectes. 

3.11. Caixes d'entroncament. 

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

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

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

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

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

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

caixa serà del menys 80 mm. Quan es vulguin fer estanques les entrades dels 

tubs en les caixes de connexió, hauran d'emprar-se premsaestopa adequat. En 

cap cas es permetrà la unió de conductors, com a entroncaments o derivacions 

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

de realitzar-se sempre utilitzant borns de connexió. 

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

i de pas, mitjançant contrafemelles i casquets. Es tindrà atenció que quedi al 

descobert el nombre total de fils de rosca a fi de què el casquet pugui ser 

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

s'estrenyerà la contrafemella per posar fermament el casquet en contacte elèctric 

amb la caixa.  

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

per mitjà de perns d'expansió en formigó i maó massís i claus Split sobre metall. 

Els perns de fiador de tipus caragol s'usaran en instal·lacions permanents, els de 

tipus de femella quan es necessiti desmuntar la instal·lació, i els perns 

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

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

subjecció de caixes o conductes.  

3.12. Mecanismes i preses de corrent. 

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

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

tancant els circuits sense possibilitat de tornà una posició intermèdia. Seran del 

tipus tancat i de material aïllant. Les dimensions de les peces de contacte seran 
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tals que la temperatura no pugui excedir 65 ºC en cap de les seves peces. La 

seva construcció serà tal que permeti realitzar un nombre total de 10.000 

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

treball. Portaran marcada la seva intensitat i tensions nominals, i estaran 

provades a una tensió de 500 a 1.000 volts. 

Les preses de corrent seran de material aïllant, portaran marcades la seva 

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

elles de posada a terra.  

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

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

la tapa. 

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

mateixa caixa, la qual haurà d'estar dimensionada suficientment per evitar falsos 

contactes. 

3.13. Aparamenta de comandament i protecció. 

3.13.1. Quadres elèctrics. 

Tots els quadres elèctrics seran nous i s'entregaran en obra sense cap defecte. 

Estaran dissenyats seguint els requisits d'aquestes especificacions i es 

construiran d'acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i amb les 

recomanacions de la Comissió Electrotècnica Internacional (CEI). 

Cada circuit en sortida de quadre estarà protegit contra les sobrecàrregues i 

curtcircuits. La protecció contra corrents de defecte cap a terra es farà per circuit 

o grup de circuits segons s'indica en el projecte, mitjançant l'ocupació 

d'interruptors diferencials de sensibilitat adequada, segons ITC-BT-24. 

Els quadres seran adequats per a treball en servei continu. Les variacions 

màximes admeses de tensió i freqüència seran del + 5 % sobre el valor nominal. 

Els quadres seran dissenyats per a servei interior, completament estancs a la 

pols i la humitat, acoblaments i cablatges totalment en fàbrica, i estaran 

constituïts per una estructura metàl·lica de perfils laminats en fred, adequada 

per al muntatge sobre el sòl, i panells de tancament de xapa d'acer de fort gruix, 

o de qualssevol altre material que sigui mecànicament resistent i no inflamable. 

Alternativament, la cabina dels quadres podrà estar constituïda per mòduls de 

material plàstic, amb la part frontal transparent. 

Les portes estaran proveïdes amb una junta d'estanquitat de neoprè o material 

similar, per evitar l'entrada de pols. 

Tots els cables s'instal·laran dins canaletes proveïda de tapa desmuntable. Els 

cables de força aniran en canaletes distintes en tot el seu recorregut de les 

canaletes per als cables de comandament i control. 

Els aparells es muntaran deixant entre ells i les parts adjacents d'altres elements 

una distància mínima igual a la recomanada pel fabricant dels aparells, en 

qualssevol cas mai inferior a la quarta part de la dimensió de l'aparell en la 

direcció considerada. 
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La profunditat dels quadres serà de 500 mm i la seva altura i amplària la 

necessària per a la col·locació dels components i igual a un múltiple sencer del 

mòdul del fabricant. Els quadres estaran dissenyats per poder ser ampliats per 

ambdós extrems. 

Els aparells indicadors (llums, amperímetres, voltímetres, etc), dispositius de 

comandament (polsadors, interruptors, commutadors, etc.), panells sinòptics, 

etc., es muntaran sobre la part frontal dels quadres. 

Tots els components interiors, aparells i cables, seran accessibles des de 

l'exterior pel front. 

El cablatge interior dels quadres es portarà fins una interlínia de borns situada al 

costat de les entrades dels cables des de l'exterior. 

Les parts metàl·liques de l'embolcall dels quadres es protegiran contra la corrosió 

per mitjà d'una emprimació a base de dues mans de pintura anticorrosiva i una 

pintura d'acabat de color que s'especifiqui en els Mesuraments o, si no n'hi ha, 

per la Direcció Tècnica durant el transcurs de la instal·lació. 

La construcció i disseny dels quadres hauran de proporcionar seguretat al 

personal i garantir un perfecte funcionament sota totes les condicions de servei, i 

en particular: 

- els compartiments que hagin de ser accessibles per a accionament o 

manteniment estant el quadre en servei no tindran peces en tensió al descobert. 

- el quadre i tots els seus components seran capaços de suportar els corrents de 

curtcircuit (ca) segons especificacions ressenyades en plans i mesuraments. 

3.13.2. Interruptors automàtics. 

En l'origen de la instal·lació i el més a prop possible del punt d'alimentació a la 

mateixa, es col·locarà el quadre general de comandament i protecció, en el que 

es disposarà un interruptor general de tall omnipolar, així com dispositius de 

protecció contra sobreintensitats de cadascun dels circuits que parteixen del dit 

quadre. 

La protecció contra sobreintensitats per a tots els conductors (fases i neutre) de 

cada circuit es farà amb interruptors magnetotérmicos o automàtics de tall 

omnipolar, amb corba tèrmica de tall per a la protecció a sobrecàrregues i 

sistema d'estil electromagnètic per a la protecció a curtcircuits. 

En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s'instal·laran en 

l'origen d'aquests, així com en els punts en què la intensitat admissible 

disminueixi per canvis deguts a secció, condicions d'instal·lació, sistema 

d'execució o tipus de conductors utilitzats. No obstant això, no s'exigeix instal·lar 

dispositius de protecció en l'origen d'un circuit en què es presenti una disminució 

de la intensitat admissible en el mateix, quan la seva protecció quedi assegurada 

per un altre dispositiu instal·lat anteriorment. 

Els interruptors seran de ruptura a l'aire i de tret lliure i tindran un indicador de 

posició. L'accionament serà directe per pols amb mecanismes de tancament per 

energia acumulada. L'accionament serà manual o manual i elèctric, segons 

s'indiqui en l'esquema o sigui necessari per necessitats d'automatisme. Portaran 

marcades la intensitat i tensió nominals de funcionament, així com el signe 

indicador de la seva desconnexió. 
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L'interruptor d'entrada al quadre, de tall omnipolar, serà selectiu amb els 

interruptors situats aigües sota, darrere seu. 

Els dispositius de protecció dels interruptors seran relés d'acció directa. 

3.13.3. Guardamotors. 

Els contactors guardamotors seran adequats per a l'arrencada directa de motors, 

amb corrent d'arrencada màxima del 600 % del nominal i corrent de desconnexió 

igual a la nominal. 

La longevitat de l'aparell, sense haver de canviar peces de contacte i sense 

manteniment, en condicions de servei normals (connecta estant el motor aturat i 

desconnecta durant la marxa normal) serà del menys 500.000 maniobres. 

La protecció contra sobrecàrregues es farà per mitjà de relés tèrmics per a les 

tres fases, amb rearmament manual accionable des de l'interior del quadre. 

En cas d'arrencada dur, de llarga durada, s'instal·laran relés tèrmics de 

característica retardada. En cap cas es permetrà cortocircuitar el relé durant 

l'arrencada. 

La verificació del relé tèrmic, previ ajust a la intensitat nominal del motor, es farà 

fent girar el motor a plena càrrega en monofàsic; la desconnexió haurà de tenir 

lloc al cap d'alguns minuts. 

Cada contactor portarà dos contactes normalment tancats i dos normalment 

oberts per a enclavaments amb altres aparells. 

3.13.4. Fusibles. 

Els fusibles seran d'alta capacitat de ruptura, limitadors de corrent i d'acció lenta 

quan vagin instal·lats en circuits de protecció de motors. 

Els fusibles de protecció de circuits de control o de consumidors òhmics seran 

d'alta capacitat ruptura i d'acció ràpida. 

Es disposaran sobre material aïllant i incombustible, i estaran construïts de tal 

forma que no es pugui projectar metall en fondre's. Portaran marcades la 

intensitat i tensió nominal de treball. 

No seran admissibles elements en què la reposició del fusible pugui suposar un 

perill d'accident. Estarà muntat sobre una empunyadura que pugui ser retirada 

fàcilment de la base. 

3.13.5. Interruptors diferencials. 

La protecció contra contactes directes s'assegurarà adoptant les mesures 

següents: 

Protecció per aïllament de les parts actives. 

Les parts actives hauran d'estar recobertes d'un aïllament que no pugui ser 

eliminat més que destruint-lo. 

Protecció per mitjà de barreres o envoltants. 

Les parts actives han d'estar situades a l'interior de les envoltants o darrere 

barreres que posseeixin, com a mínim, el grau de protecció IP XXB, segons UNE 
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20.324. Si es necessiten obertures majors per a la reparació de peces o per al 

bon funcionament dels equips, s'adoptaran precaucions apropiades per impedir 

que les persones o animals domèstics toquin les parts actives i es garantirà que 

les persones siguin conscients del fet que les parts actives no han de ser tocades 

voluntàriament. 

Les superfícies superiors de les barreres o envoltants horitzontals que són 

fàcilment accessibles, han de respondre com a mínim al grau de protecció IP4X o 

IP XXD. 

Les barreres o envoltants han de fixar-se de manera segura i ser d'una robustesa 

i durabilitat suficient per mantenir els graus de protecció exigits, amb una 

separació suficient de les parts actives en les condicions normals de servei, 

tenint en compte les influències externes. 

Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir les envoltants o treure parts 

d'aquestes, això no ha de ser possible més que: 

- bé amb l'ajuda d'una clau o d'una eina; 

- o bé, després de treure la tensió de les parts actives protegides per aquestes 

barreres o aquestes envoltants, no podent ser restablida la tensió fins després de 

tornar a col·locar les barreres o les envoltants; 

- o bé, si hi ha interposada una segona barrera que posseeix com a mínim el 

grau de protecció IP2X o IP XXB, que no pugui ser treta més que amb l'ajuda 

d'una clau o d'una eina i que impedeixi tot contacte amb les parts actives. 

Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial-residual. 

Aquesta mesura de protecció està destinada només a complementar altres 

mesures de protecció contra els contactes directes. 

L'ocupació de dispositius de corrent diferencial-residual, el valor de corrent 

diferencial del qual assignada de funcionament sigui inferior o igual a 30 mA, es 

reconeix com a mesura de protecció complementària en cas de fallada d'una 

altra mesura de protecció contra els contactes directes o en cas d'imprudència 

dels usuaris. 

La protecció contra contactes indirectes s'aconseguirà mitjançant "tall automàtic 

de l'alimentació". Aquesta mesura consisteix a impedir, després de l'aparició 

d'una fallada, que una tensió de contacte de valor suficient es mantingui durant 

un temps tal que pugui donar com a resultat un risc. La tensió límit convencional 

tant es val a 50 V, valor eficaç en corrent alterna, en condicions normals i a 24 V 

en locals humits. 

Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de 

protecció, han de ser interconnectades i unides per un conductor de protecció a 

una mateixa presa de terra. El punt neutre de cada generador o transformador 

ha de posar-se a terra. 

3.13.6. Seccionadors. 

Els seccionadors en càrrega seran de connexió i desconnexió brusca, ambdues 

independents de l'acció de l'operador. 

Els seccionadors seran adequats per a servei continu i capaços d'obrir i tancar el 

corrent nominal a tensió nominal amb un factor de potència igual o inferior a 0,7. 
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3.14. Enfangats. 

L'enfangat principal constarà de tres barres per a les fases i una, amb la meitat 

de la secció de les fases, per al neutre. La barra de neutre haurà de ser 

seccionable a l'entrada del quadre. 

Les barres seran de coure electrolític d'alta conductivitat i adequades per 

suportar la intensitat de plena càrrega i els corrents de curtcircuit que 

s'especifiquin en memòria i plans. 

Es disposarà també d'una barra independent de terra, de secció adequada per 

proporcionar la posada a terra de les parts metàl·liques no conductores dels 

aparells, la carcassa del quadre i, si els hagués, els conductors de protecció dels 

cables en sortida. 

3.14.1. Premsaestopa i etiquetes. 

Els quadres aniran completament cablatges fins a les interlínies d'entrada i 

sortida. 

Es proveiran premsaestopa per a totes les entrades i sortides dels cables del 

quadre; el premsaestopa seran de doble tancament per a cables armats i de 

tancament senzill per a cables sense armar. 

Tots els aparells i borns aniran degudament identificats a l'interior del quadre 

mitjançant nombres que corresponguin a la designació de l'esquema. Les 

etiquetes seran marcades de forma indeleblement i fàcilment llegible. 

A la part frontal del quadre es disposaran etiquetes d'identificació dels circuits, 

constituïdes per plaques de xapa d'alumini fermament fixades als panells 

frontals, impreses al forn, amb fons negre mat i rètols i zones d'estampació en 

alumini polit. El fabricant podrà adoptar qualssevol solució per al material de les 

etiquetes, el seu suport i la impressió, sempre que sigui durable i fàcilment 

llegible. 

En tot cas, les etiquetes estaran marcades amb lletres negres de 10 mm d'altura 

sobre fons blanc. 

3.15. Receptors d'enllumenat. 

Les lluminàries seran conformes als requisits establits en les normes de la sèrie 

UNE-EN 60598. 

La massa de les lluminàries suspeses excepcionalment de cables flexibles no han 

d'excedir 5 kg. Els conductors, que han de ser capaços de suportar aquest pes, 

no han de presentar entroncaments intermedis i l'esforç haurà de realitzar-se 

sobre un element diferent del born de connexió.  

Les parts metàl·liques accessibles de les lluminàries que no siguin de Classe II o 

Classe III, hauran de tenir un element de connexió per a la seva posada a terra, 

que anirà connectat de manera fiable i permanent al conductor de protecció del 

circuit. 
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L'ús de llums de gasos amb descàrregues a alta tensió (neó, etc), es permetrà 

quan la seva ubicació estigui fora del volum d'accessibilitat o quan s'instal·lin 

barreres o envoltants separadores. 

En instal·lacions d'il·luminació amb llums de descàrrega realitzades en locals en 

què funcionin màquines amb moviment alternatiu o rotatori ràpid, s'hauran de 

prendre les mesures necessàries per evitar la possibilitat d'accidents causats per 

il·lusió òptica originada per l'efecte estroboscopi. 

Els circuits d'alimentació estaran previstos per transportar la càrrega deguda als 

propis receptors, als seus elements associats i als seus corrents harmòniques i 

d'arrencada. Per a receptors amb llums de descàrrega, la càrrega mínima 

prevista en voltampere serà d'1,8 vegades la potència en watts de les llums. En 

el cas de distribucions monofàsiques, el conductor neutre tindrà la mateixa 

secció que els de fase. Serà acceptable un coeficient diferent per al càlcul de la 

secció dels conductors, sempre que el factor de potència de cada receptor sigui 

major o igual a 0,9 i si es coneix la càrrega que suposa cadascun dels elements 

associats a les llums i els corrents d'arrencada, que tant aquest com aquells 

puguin produir. En aquest cas, el coeficient serà el que resulti. 

En el cas de receptors amb llums de descàrrega serà obligatòria la compensació 

del factor de potència fins a un valor mínim de 0,9. 

En instal·lacions amb llums de molt baixa tensió (p.e. 12 V) ha de preveure's la 

utilització de transformadors adequats, per assegurar una adequada protecció 

tèrmica, contra curtcircuits i sobrecàrregues i contra els xocs elèctrics. 

Per als rètols lluminosos i per a instal·lacions que els alimenten amb tensions 

assignades de sortida en buit compreses entre 1 i 10 kV s'aplicarà el que disposa 

la norma UNE-EN 50.107. 

3.16. Receptors de motor. 

Els motors han d'instal·lar-se de manera que l'aproximació a les seves parts en 

moviment no pugui ser causa d'accident. Els motors no han d'estar en contacte 

amb matèries fàcilment combustibles i se situaran de manera que no puguin 

provocar la ignició d'aquestes. 

Els conductors de connexió que alimenten a un sol motor han d'estar 

dimensionats per a una intensitat del 125 % de la intensitat a plena càrrega del 

motor. Els conductors de connexió que alimenten a diversos motors, han d'estar 

dimensionats per a una intensitat no inferior a la suma del 125 % de la intensitat 

a plena càrrega del motor de major potència, més la intensitat a plena càrrega 

de tots els resta. 

Els motors han d'estar protegits contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en 

totes les seves fases, devent aquesta última protecció ser de tal natura que 

cobreixi, als motors trifàsics, el risc de la falta de tensió en una de les seves 

fases. En el cas de motors amb arrencador estrella-triangle, s'assegurarà la 

protecció, tant per a la connexió en estrella com en triangle. 

Els motors han d'estar protegits contra la falta de tensió per un dispositiu d'estil 

automàtic de l'alimentació, quan l'arrencada espontània del motor, com a 

conseqüència del restabliment de la tensió, pugui provocar accidents, o 

perjudicar el motor, d'acord amb la norma UNE20.460 -4-45. 
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Els motors han de tenir limitada la intensitat absorbida en l'arrencada, quan es 

poguessin produir efectes que perjudiquessin la instal·lació o ocasionessin 

pertorbacions inacceptables al funcionament d'altres receptors o instal·lacions. 

En general, els motors de potència superior a 0,75 quilowatt han d'estar proveïts 

de reòstats d'arrencada o dispositius equivalents que no permetin que la relació 

de corrent entre el període d'arrencada i el de marxa normal que correspongui a 

la seva plena càrrega, segons les característiques del motor que ha d'indicar la 

seva placa, sigui superior a l'assenyalada al quadre següent: 

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 

D'1,50 kW a 5 kW: 3,0 

De 5 kW a 15 kW: 2 

Més de 15 kW: 1,5 

Tots els motors de potència superior a 5 kW tindran sis borns de connexió, amb 

tensió de la xarxa corresponent a la connexió en triangle del bobinatge (motor de 

230/400 V per a xarxes de 230 V entre fases i de 400/693 V per a xarxes de 400 

V entre fases), de tal manera que serà sempre possible efectuar una arrencada 

en estrella-triangle del motor. 

Els motors hauran de complir, tant en dimensions i formes constructives, com en 

l'assignació de potència a les diverses grandàries de carcassa, amb les 

recomanacions europees IEC i les normes UNEI, DIN i VDE. Les normes UNE 

específiques per a motors són la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 

20.121, 20.122 i 20.324. 

Per a la instal·lació al sòl s'usarà normalment la forma constructiva B-3, amb dos 

plats de suport, un extrem d'eix lliure i carcasses amb potes. Per a muntatge 

vertical, els motors portaran coixinets previstos per suportar el pes del rotor i de 

la politja. 

La classe de protecció es determina en les normes UNE 20.324 i DIN 40.050. 

Tots els motors hauran de tenir la classe de protecció IP 44 (protecció contra 

contactes accidentals amb eina i contra la penetració de cossos sòlids amb 

diàmetre major d'1 mm, protecció contra esquitxades d'aigua provinent de 

qualssevol direcció), excepte per a instal·lació a la intempèrie o en ambient 

humit o polsegós i dins unitats de tractament d'aire, on s'utilitzaran motors amb 

classe de protecció IP 54 (protecció total contra contactes involuntaris de 

qualssevol classes, protecció contra dipòsits de pols, protecció contra 

esquitxades d'aigua provinent de qualssevol direcció). 

Els motors amb proteccions IP 44 i IP 54 són completament tancats i amb 

refrigeració de superfície. 

Tots els motors hauran de tenir, almenys, la classe d'aïllament B, que admet un 

increment màxim de temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambient de 

referència de 40 ºC, amb un límit màxim de temperatura del debanat de 130 ºC. 

El diàmetre i longitud de l'eix, les dimensions de les xavetes i l'altura de l'eix 

sobre la base estaran d'acord amb les recomanacions IEC. 

La qualitat dels materials amb què estan fabricats els motors seran les que 

s'indiquen a continuació: 
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- carcassa: de ferro colat d'alta qualitat, amb potes solidàries i amb aletes de 

refrigeració. 

- estator: paquet de xapa magnètica i bobinatge de coure electrolític, muntats en 

estret contacte amb la carcassa per disminuir la resistència tèrmica al pas de la 

calor cap a l'exterior de la mateixa. La impregnació del bobinatge per a 

l'aïllament elèctric s'obtindrà evitant la formació de bombolles i haurà de resistir 

les sol·licitacions tèrmiques i dinàmiques a què ve sotmès. 

- rotor: format per un paquet ranurat de xapa magnètica, on s'allotjarà el 

debanat secundari en forma de gàbia d'aliatge d'alumini, simple o doble. 

- eix: d'acer dur. 

- ventilador: interior (per a les classes IP 44 i IP 54), d'alumini fos, solidari amb 

el rotor, o de plàstic injectat. 

- rodaments: d'esfera, de tipus adequat a les revolucions del rotor i capaços de 

suportar lleugeres empentes axials als motors d'eix horitzontal (se seguiran les 

instruccions del fabricant quant a marca, tipus i quantitat de greix necessari per 

a la lubricació i la seva durada). 

- caixes de borns i tapa: de ferro colat amb entrada de cables a través d'orificis 

roscats amb premsaestopa. 

Per a la correcta selecció d'un motor, que es farà parell servei continu, hauran de 

considerar-se tots i cadascun dels factors següents: 

- potència màxima absorbida per la màquina accionada, incloses les pèrdues per 

transmissió. 

- velocitat de rotació de la màquina accionada. 

- característiques de l'escomesa elèctrica (nombre de fases, tensió i freqüència). 

- classe de protecció (IP 44 o IP 54). 

- classe d'aïllament (B o F). 

- forma constructiva. 

- temperatura màxima del fluid refrigeren-te (aire ambient) i cota sobre el nivell 

del mar del lloc d'emplaçament. 

- moment d'inèrcia de la màquina accionada i de la transmissió referit a la 

velocitat de rotació del motor. 

- corba del parell resistent en funció de la velocitat. 

Els motors podran admetre desviacions de la tensió nominal d'alimentació 

compreses entre el 5 % en més o menys. Si són de preveure's desviacions cap a 

la baixa superiors a l'esmentat valor, la potència del motor deurà "deratarse" de 

forma proporcional, tenint en compte que, a més a més, disminuirà també el 

parell d'arrencada proporcional al quadrat de la tensió. 

Abans de connectar un motor a la xarxa d'alimentació, haurà de comprovar-se 

que la resistència d'aïllament del bobinatge estatòric sigui superiors a 1,5 

megahomios. En el cas que sigui inferior, el motor serà rebutjat per la DO i haurà 

de ser assecat en un taller especialitzat, seguint les instruccions del fabricant, o 

substituït per un altre. 
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El nombre de pols del motor s'elegirà d'acord amb la velocitat de rotació de la 

màquina accionada.  

En cas d'adaptament d'equips (com a ventiladors) per mitjà de politges i 

corretges trapezoïdals, el nombre de pols del motor s'escollirà de manera que la 

relació entre velocitats de rotació del motor i del ventilador sigui inferior a 2,5. 

Tots els motors portaran una placa de característiques, situada en lloc visible i 

escrita de forma indeleble, en la que apareixeran, almenys, les dades següents: 

- potència del motor. 

- velocitat de rotació. 

- intensitat de corrent a la (s) tensió (és) de funcionament. 

- intensitat d'arrencada. 

- tensió(és) de funcionament. 

- nom del fabricant i model. 

3.17. Inspeccions i proves en fabrica. 

L'aparamenta se sotmetrà en fàbrica a una sèrie d'assajos per comprovar que 

estan lliures de defectes mecànics i elèctrics. 

En particular es faran almenys les comprovacions següents: 

 Es mesurarà la resistència d'aïllament amb relació a terra i entre 

conductors, que tindrà un valor del menys 0,50 Mohm. 

 Una prova de rigidesa dielèctrica, que s'efectuarà aplicant una tensió igual 

a dues vegades la tensió nominal més 1.000 volts, amb un mínim de 

1.500 volts, durant 1 minut a la freqüència nominal. Aquest assaig es 

realitzarà estant els aparells d'interrupció tancats i els curtcircuits 

instal·lats com en servei normal. 

 S'inspeccionaran visualment tots els aparells i es comprovarà el 

funcionament mecànic de totes les parts mòbils. 

 Es posarà el quadre de baixa tensió i es comprovarà que tots els relés 

actuen correctament. 

 Es calibraran i ajustaran totes les proteccions d'acord amb els valors 

subministrats pel fabricant. 

Aquestes proves podran realitzar-se, a petició de la DO, en presència del tècnic 

encarregat per la mateixa. 

Quan s'exigeixin els certificats d'assaig, l'EIM enviarà els protocols d'assaig, 

degudament certificats pel fabricant, a la DO. 

3.18. Control. 

Es realitzaran quantes anàlisis, verificacions, comprovacions, assajos, proves i 

experiències amb els materials, elements o parts de la instal·lació que s'ordenin 

pel Tècnic Director d'aquesta, sent executats en laboratori que designi la 

direcció, a càrrec de la contracta. 
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Abans del seu ocupació a l'obra, muntatge o instal·lació, tots els materials a 

emprar, les característiques tècniques, així com dels quals les de la seva posada 

en obra, han quedat ja especificades en apartats anteriors, seran reconeguts pel 

Tècnic Director o persona en què aquest delegui, sense l'aprovació del qual no 

podrà procedir-se al seu ocupació. Els que per mala qualitat, falta de protecció o 

aïllament o altres defectes no es vulguin admissibles per aquell, hauran de ser 

retirats immediatament. Aquest reconeixement previ dels materials no 

constituirà la seva recepció definitiva, i el Tècnic Director podrà retirar en 

qualssevol moments aquells que presentin algun defecte no apreciat 

anteriorment, encara a costa, si fos necessari, de desfer la instal·lació o 

muntatge executats amb ells. Per tant, la responsabilitat del contractista en el 

compliment de les especificacions dels materials no cessarà mentre no siguin 

rebuts definitivament els treballs en què s'hagin emprat. 

3.19. Seguretat. 

En general, basant-nos en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i les 

especificacions de les normes NTE, es compliran, entre d'altres, les següents 

condicions de seguretat: 

 Sempre que se'n vagi a intervenir en una instal·lació elèctrica, tant en 

l'execució de la mateixa com en el seu manteniment, els treballs es 

realitzaran sense tensió, assegurant-nos la inexistència d'aquesta 

mitjançant els corresponents aparells de mesurament i comprovació. 

 Al lloc de treball es trobarà sempre un mínim de dos operaris. 

 S'utilitzaran guants i eines aïllants. 

 Quan s'usin aparells o eines elèctriques, a més de connectar-los a terra 

quan així ho precisin, estaran dotats d'un grau d'aïllament II, o estaran 

alimentats amb una tensió inferior a 50 V mitjançant transformadors de 

seguretat. 

 Seran bloquejats en posició d'obertura, si és possible, cadascun dels 

aparells de protecció, seccionament i maniobra, col·locant en la seva 

comandament un rètol amb la prohibició de maniobrar-ho. 

 No es restablirà el servei en finalitzar els treballs abans si hagués 

comprovat que no existeixi cap perill. 

 En general, mentre els operaris treballin en circuits o equips a tensió o en 

la seva proximitat, usaran roba sense accessoris  metàl·lics i evitaran l'ús 

innecessari d'objectes de metall o articles inflamables; portaran les eines o 

equips en bosses i utilitzaran calçat aïllant, almenys, sense ferramentes ni 

claus a les soles. 

 Es compliran així mateix totes les disposicions generals de seguretat de 

compliment obligatòries relatives a seguretat, higiene i salut en el treball, i 

les ordenances municipals que s'apliquin. 
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3.20. Neteja. 

Abans de la Recepció provisional, els quadres es netejaran de pols, pintura, i de 

qualssevol materials que pugui haver-se acumulat durant el curs de l'obra al seu 

interior o a l'exterior. 

3.21. Manteniment. 

Quan sigui necessari intervenir novament a la instal·lació, ben sigui per causa 

d'avaries o per efectuar modificacions en la mateixa, hauran de tenir-se en 

compte tot les especificacions ressenyades en els apartats d'execució, control i 

seguretat, de la mateixa manera que si es tractés d'una instal·lació nova. 

S'aprofitarà l'ocasió per comprovar l'estat general de la instal·lació, substituint o 

reparant aquells elements que ho precisin, utilitzant materials de característiques 

similars als reemplaçats. 

3.22. Criteris de mesurament. 

Les unitats d'obra seran mesures d'acord amb els especificats en la normativa 

vigent, o bé, en el cas que aquesta no sigui suficient explícita, en la forma 

ressenyada en el Plec Particular de Condicions que els sigui aplicable, o fins i tot 

tal com figurin les dites unitats en l'Estat de Mesuraments del Projecte. A les 

unitats mesures se'ls aplicaran els preus que figurin en el pressupost, en els 

quals es consideren inclosos totes les despeses de transport, indemnitzacions i 

l'import dels drets fiscals amb què es trobin enregistrats per les distintes 

Administracions, a més de les despeses generals de la contracta. Si hagués 

necessitat realitzar alguna unitat d'obra no compresa en el Projecte, es 

formalitzarà el corresponent preu contradictori. 

Els cables, safates i tubs es mesuraran per unitat de longitud (metre), segons 

tipus i dimensions. 

En el mesurament s'entendran inclosos tots els accessoris necessaris per al 

muntatge (grapes, terminals, borns, premsaestopa, caixes de derivació, etc), així 

com la mà d'obra per al transport a l'interior de l'obra, muntatge i proves de 

recepció. 

Els quadres i receptors elèctrics es mesuraran per unitats muntades i 

connectades. 

La connexió dels cables als elements receptors (quadres, motors, resistències, 

aparells de control, etc.) serà efectuada pel subministrador del mateix element 

receptor. 

El transport dels materials a l'interior de l'obra estarà a càrrec de l'EIM.
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CAPÍTOL 4: 

CONDICIONS 

TÈCNIQUES PER 

INSTAL·LACIONS 

CONTRA INCENDIS 

 

4.1. Condicions tècniques exigibles als materials 

Els materials a emprar en la construcció de l'edifici de referència , es classifiquen 

a l'efecte de la seva reacció davant el foc , d'acord amb el RD 312/2005 i la 

norma UNE - EN 13501-1 : 2002 , en les classes següents , disposades per ordre 

creixent al seu grau de combustibilitat : A1 , A2 , B , C , D , E, F . 

La classificació , segons les característiques de reacció al foc o de resistència al 

foc , dels productes de construcció que encara no tinguin el marcatge CE o els 

elements constructius , així com els assajos necessaris per a això s'han de fer 

per laboratoris acreditats per una entitat oficialment reconeguda conforme al 

Reial decret 2200/1995 de 28 de desembre, modificat pel Reial Decret 411/1997 

de 21 de març. 
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En el moment de la presentació, els certificats dels assajos abans esmentats 

hauran de tenir una antiguitat menor que 5 anys quan es refereixin a reacció al 

foc i menor que 10 anys quan es refereixin a resistència al foc. 

Els fabricants de materials que s'utilitzin vistos o com revestiment o acabats 

superficials, han d'acreditar el seu grau de combustibilitat mitjançant els 

oportuns certificats d'assaig, realitzats en laboratoris oficialment homologats per 

poder ser emprats. 

Aquells materials amb tractament adequat per millorar el seu comportament 

davant el foc (materials ignifugats), seran classificats per un laboratori 

oficialment homologat, fixant d'un certificat el període de validesa de la 

ignifugació. 

Passat el temps de validesa de la ignifugació, el material haurà de ser substituït 

per un altre de la mateixa classe obtinguda inicialment mitjançant la ignifugació, 

o sotmès a nou tractament que restitueixi les condicions inicials de ignifugació. 

Els materials que siguin de difícil substitució i aquells que vagin situats a 

l'exterior, es consideren amb classe que correspongui al material sense 

ignifugació. Si aquesta ignifugació fos permanent, podrà ser tinguda en compte. 

Els materials la combustió o piròlisi produeixi l'emissió de gasos potencialment 

tòxics, s'utilitzaran en la forma i quantitat que redueixi el seu efecte nociu en cas 

d'incendi. 

4.2. Condicions tècniques exigibles als elements 

constructius 

Les propietats de resistència al foc dels elements constructius es classifiquen 

d'acord amb el RD 312/2005 i la norma UNE - EN 13501-2 : 2004 , en les classes 

següents : 

- R ( t ) : temps que es compleix l'estabilitat al foc o capacitat portant . 

- RE ( t ) : temps que es compleix l'estabilitat i la integritat al pas de les flames i 

gasos calents . 

- REI ( t ) : temps que es compleix l'estabilitat, la integritat i l'aïllament tèrmic 

L'escala de temps normalitzada és 15,20,30,45,60,90,120,180 i 240 minuts . 

La comprovació d'aquestes condicions per a cada element constructiu , es 

verificarà mitjançant els assajos descrits en les següents Normes : 

UNE-EN 1363 (Parts 1 i 2): Assaigs de resistència al foc . 

UNE-EN 1364 (Parts 1 a 5): Assaigs de resistència al foc d'elements no portants. 

UNE-EN 1365 (Parts 1 a 6): Assaigs de resistència al foc d'elements portants. 

UNE - EN 1366 ( Parts 1 a 10 ) : Assaigs de resistència al foc d'instal·lacions de 

servei . 

UNE-EN 1634 (Parts 1 a 3): Assaigs de resistència al foc de portes i elements de 

tancament de forats. 
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UNE-EN 81-58 : 2004 ( Parts 58 ) : Regles de seguretat per a la construcció i 

instal·lació d'ascensors . 

UNE-EN 13381 ( parts 1 a 7 ) : Assaigs per determinar la contribució a la 

resistència al foc d'elements estructurals . 

UNE-EN 14135: 2005 : Revestiments . Determinació de la capacitat de protecció 

contra el foc . 

UNE-prEN 15080 ( Parts 2,8,12,14,17,19 ): Extensió de l'aplicació dels resultats 

dels assajos de resistència al foc . 

UNE-prEN 15254 ( parts 1 a 6 ): Extensió de l'aplicació dels resultats dels 

assajos de resistència al foc de parets no portants . 

UNE -prEN 15269 ( parts 1 a 10 i 20 ): Extensió de l'aplicació dels resultats dels 

assajos de resistència al foc de portes i persianes . 

En els annexos SI B , C , D, E, F , es donen resultats de resistència al foc 

d'elements constructius . 

Els fabricants de materials específicament destinats a protegir o augmentar la 

resistència davant el foc dels elements constructius , hauran de demostrar 

mitjançant certificats d'assaig les propietats de comportament davant el foc que 

figurin en la seva documentació . 

Els fabricants d'altres elements constructius que facin constar a la documentació 

tècnica dels mateixos seva classificació als efectes de resistència davant del foc , 

hauran de justificar mitjançant els certificats d'assaig en què es basen. 

La realització d'aquests assajos, haurà d’endur-se’n a terme en laboratoris 

oficialment homologats per a aquesta finalitat per l'Administració de l' Estat . 

4.3. Instal·lacions 

4.3.1. Instal·lacions pròpies de l'edifici 

Les instal·lacions hauran de complir en el que els afecti , les especificacions 

determinades en la secció SI 1 ( punts 2, 3 i 4 ) del DB - SI . 

4.3.2. Instal·lacions de protecció contra incendis 

La dotació i senyalització de les instal·lacions de protecció contra incendis s'ha 

d'ajustar al que especifica la secció SI 4 i a les normes de l'annex SI G 

relacionades amb l'aplicació del DB - SI . 

El disseny, l'execució, la posada en funcionament i el manteniment de les 

instal·lacions, així com els seus materials, components i equips, han de complir 

el que estableix el "Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis", en 

les seves disposicions complementàries i en qualsevol altra reglamentació 

específica que li sigui d'aplicació. La posada en funcionament de les instal·lacions 

requereix la presentació, davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma, 

del certificat de l'empresa instal·ladora a què es refereix l'article 18 del 

Reglament esmentat. 

Extintors mòbils. 
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Les característiques, criteris de qualitat i assajos dels extintors mòbils, 

s'ajustaran al que especifica el REGLAMENT D'APARELLS A PRESSIÓ del M. d'I i 

I., així com les següents normes: 

UNE 23-110 / 75: Extintors portàtils d'incendi; Part 1: Designació, durada de 

funcionament. Assaigs d'eficàcia. Llars tipus. 

UNE 23-110 / 80: Extintors portàtils d'incendi; Part 2: Estanqueïtat. Assaig 

dielèctric. Assaig d'assentament. Disposicions especials. 

UNE 23-110 / 82: Extintors portàtils d'incendi; Part 3: Construcció. Resistència a 

la pressió. Assaigs mecànics. 

Els extintors es classifiquen en els següents tipus, segons l'agent extintor: 

- Extintors d'aigua. 

- Extintors d'escuma. 

- Extintors de pols. 

- Extintors d'anhídrid carbonitzar (C02). 

- Extintors d'hidrocarburs halogenats. 

- Extintors específics per a focs de metalls. 

Els agents d'extinció continguts en extintors portàtils quan consisteixin en pols 

químics, escumes o hidrocarburs halogenats, s'ajustaran a les següents normes 

UNE: 

UNE 23-601 / 79: Pols químics extintors: Generalitats. UNE 23-602 / 81: Pols 

extintor: Característiques físiques i mètodes d'assaig. 

UNE 23-607 / 82: Agents d'extinció d'incendis: Carburos halogenats. 

Especificacions. 

En tot cas l'eficàcia de cada extintor, així com la seva identificació, segons UNE 

23-110 / 75, estarà consignada en l'etiqueta del mateix. 

Es consideren extintors portàtils aquells la massa sigui igual o inferior a 20 kg. Si 

aquesta massa és superior, l'extintor disposarà d'un mitjà de transport sobre 

rodes. 

S'instal·larà el tipus d'extintor adequat en funció de les classes de foc establertes 

en la Norma UNE 23-010 / 76 "Classes de foc". 

En cas d'utilitzar en un mateix local extintors de diferents tipus, es tindrà en 

compte la possible incompatibilitat entre els diferents agents extintors. 

Els extintors es situaran conforme als següents criteris: 

- Se situaran on existeixi major probabilitat d' originar-se un incendi , pròxims a 

les sortides dels locals i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. 

- La seva ubicació s'ha de senyalitzar , conforme al que estableix la norma UNE 

23-033-81 ' Protecció i lluita contra incendis . Senyalització " . 

- Els extintors portàtils es col·locaran sobre suports fixats a paraments verticals o 

pilars , de forma que la part superior de l'extintor quedi com a màxim a 1,70 m. 

del sòl. 

- Els extintors que estiguin subjectes a possibles danys físics , químics o 

atmosfèrics han d'estar protegits. 
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4.4. Condicions de manteniment i ús 

Totes les instal·lacions i mitjans a què es refereix el DB - SI , s'han de conservar 

en bon estat. 

En particular , els extintors mòbils , s'han de sotmetre a les operacions de 

manteniment i control de funcionament exigibles , segons el que estipuli el 

reglament d'instal·lació contra incendis RD1942 / 1993 - BOE14.12.93 . 
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CAPÍTOL 5: 

CONDICIONS 

TÈCNIQUES PER LES 

INSTAL·LACIONS DE 

FONTANERIA 

La instal·lació de subministrament d'aigua s'executarà amb subjecció al projecte, 

a la legislació aplicable , a les normes de la bona construcció i a les instruccions 

del director d'obra i del director de l'execució de l'obra. 

Durant l'execució i instal·lació dels materials , accessoris i productes de 

construcció en la instal·lació interior , s'utilitzaran tècniques apropiades per no 

empitjorar l'aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors paramètrics 

establerts en l'Annex I del Reial decret 140/2003 . 

5.1. Xarxes de canonades 

Condicions generals 

L'execució de les xarxes de canonades es realitzarà de manera que 

s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense danyar o deteriorar la 

resta de l'edifici, conservant les característiques de l'aigua subministrada 

respecte del seu potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
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necessàries per a la major durada possible de la instal·lació així com les millors 

condicions per al seu manteniment i conservació. 

Les canonades ocultes o encastades discorreran preferentment per xemeneies de 

ventilació o cambres de fàbrica realitzats a aquest efecte o prefabricats, sostres o 

terres tècnics, murs cortina o envans tècnics. Si això no fos possible, per regates 

realitzades en paraments de gruix adequat, no estant permès el seu 

encastament en envans de maó buit senzill. 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 deteriorament per cops o xocs 

fortuïts, han de protegir adequadament. 

L'execució de xarxes enterrades atendrà preferentment a la protecció enfront de 

fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu 

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

disposant sempre d'un adequat revestiment de protecció. Si fos necessari, a més 

del revestiment de protecció es procedirà a realitzar una protecció catòdica, amb 

ànodes de sacrifici i, si fos el cas, amb corrent impresa. 

Unions i juntes 

Les unions dels tubs seran estanques. 

Les unions de tubs resistiran adequadament la tracció, o bé la xarxa l'absorbirà 

amb l'adequat establiment de punts fixos, i en canonades soterrades mitjançant 

estreps i suports disposats en corbes i derivacions. 

En les unions de tubs d'acer galvanitzat o zincat les rosques dels tubs seran del 

tipus cònic, d'acord amb la norma UNE EN 10.242: 1995. Els tubs només poden 

soldar si la protecció interior es pot restablir o si pot aplicar-se una nova. Són 

admissibles les soldadures fortes, sempre que se segueixin les instruccions del 

fabricant. Els tubs no es podran corbar excepte quan es verifiquin els criteris de 

la norma UNE EN 10.240: 1998. En les unions tub-accessori s'observaran les 

indicacions del fabricant. 

Les unions de tubs de coure es podran realitzar per mitjà de soldadura o per 

mitjà de maniguets mecànics. La soldadura, per capil·laritat, tova o forta, es 

podrà realitzar mitjançant maneguets per soldar per capil·laritat o per endoll 

soldat. Els maniguets mecànics podran ser de compressió, d'ajust cònic i de 

pestanyes. 

Les unions de tubs de plàstic es realitzaran seguint les instruccions del fabricant. 

Proteccions 

Protecció contra la corrosió 

Les canonades metàl·liques es protegiran contra l'agressió de tot tipus de 

morters, del contacte amb l'aigua a la 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 longitud, no 

deixant juntes d'unió d'aquest element que interrompin la protecció i instal·lant 

igualment en totes les peces especials de la xarxa, com ara colzes i corbes. 
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Els revestiments adequats, quan els tubs discorren enterrats o encastats, 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. 

Els tubs d'acer galvanitzat encastats per a transport d'aigua freda es recobriran 

amb una lletada de ciment, i els que s'utilitzin per a transport d'aigua calenta 

han de recobrir preferentment amb un embolcall aïllant d'un material que no 

absorbeixi humitat i que permeti les dilatacions i contraccions provocades per les 

variacions de temperatura. 

Tota conducció exterior ia l'aire lliure, es protegirà igualment. En aquest cas, els 

tubs d'acer podran ser protegits, a més, amb recobriments de zinc. Per als tubs 

d'acer que discorrin per cobertes de formigó es disposarà de manera addicional a 

l'embolicada del tub d'una làmina de retenció d'1 m d'ample entre aquests i el 

formigó. Quan els tubs discorrin per canals de terra, s'ha de garantir que aquests 

són impermeables o bé que disposen d'adequada ventilació i drenatge. A les 

xarxes metàl·liques enterrades, s'instal·larà una junta dielèctrica després de 

l'entrada a l'edifici i abans de la sortida. 

Per a la corrosió per l'ús de materials diferents s'aplicarà el que especifica 

l'apartat 'Incompatibilitat de materials'. 

Per a la corrosió per elements continguts en l'aigua de subministrament, a més 

del ressenyat, s'instal·laran els filtres especificats a l'apartat 'Incompatibilitat 

dels materials i l'aigua'. 

Protecció contra les condensacions 

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 

sí amb capacitat d'actuació com a barrera antivapor, que eviti els danys que 

aquestes condensacions poguessin causar a la resta de l'edificació. 

Aquest element s'instal·larà de la mateixa forma que s'ha descrit per l'element 

de protecció contra els agents externs, podent en qualsevol cas utilitzar-se el 

mateix per a ambdues proteccions . 

Es consideraran vàlids els materials que compleixen el que disposa la norma UNE 

100.171 : 1989 . 

Proteccions tèrmiques 

Els materials utilitzats com aïllant tèrmic que compleixin la norma UNE 100.171 : 

1989 es consideraran adequats per suportar altes temperatures. 

Quan la temperatura exterior de l'espai per on discorre la xarxa pugui assolir 

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 , considerant adequat el que indica la norma UNE EN ISO 12.241 : 

1999 . 
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Protecció contra esforços mecànics 

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, també de secció 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 es puguin produir 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, de manera que els possibles moviments estructurals no li transmetin 

esforços de tipus mecànic. 

La suma de cop d'ariet i de pressió de repòs no ha de sobrepassar la 

sobrepressió de servei admissible. La magnitud del cop d'ariet positiu en el 

funcionament de les vàlvules i aparells mesurat immediatament abans d'aquests, 

no ha de sobrepassar 2 bar; el cop d'ariet negatiu no ha de baixar per sota del 

50% de la pressió de servei. 

Protecció contra sorolls 

Com a normes generals a adoptar, sense perjudici del que pugui establir el 

Document Bàsic HR al respecte, s'adoptaran les següents: 

 els buits o xemeneies de ventilació, tant horitzontals com verticals, per on 

discorrin les conduccions, estaran situats en zones comunes; 

 a la sortida de les bombes s'instal·laran connectors flexibles per atenuar la 

transmissió del soroll i les vibracions al llarg de la xarxa de distribució. 

Aquests connectors seran adequats al tipus de tub i al seu lloc 

d'instal·lació; 

Els suports i penjants per a trams de la xarxa interior amb tubs metàl·lics que 

transportin l'aigua a velocitats compreses entre 1,5 i 2,0 m / s seran contra 

vibratoris. Igualment , s'utilitzaran ancoratges i guies flexibles que hagin d'estar 

rígidament units a l'estructura de l'edifici. 

Accessoris 

Grapes i abraçadores 

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 . 

Les grapes i abraçadores seran sempre de fàcil muntatge i desmuntatge , a més 

d'actuar com a aïllant elèctric. 

Si la velocitat del tram corresponent és igual o superior a 2 m / s, s'interposarà 

un element de tipus elàstic semirígid entre l'abraçadora i el tub. 

 

Es disposaran suports de manera que el pes dels tubs carregui sobre aquests i 

mai sobre els propis tubs o les seves unions. 
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No podran ancorar-se en cap element de tipus estructural, llevat que en 

determinades ocasions no sigui possible una altra solució, per a això s'adoptaran 

les mesures preventives necessàries. La longitud d'encastament serà tal que 

garanteixi una perfecta fixació de la xarxa sense possibles despreniments. 

De la mateixa manera que per a les grapes i abraçadores, s'interposarà un 

element elàstic en els mateixos casos, fins i tot quan es tracti de suports que 

agrupen diversos tubs. 

La màxima separació que hi haurà entre suports dependrà del tipus de 

canonada, del seu diàmetre i de la seva posició en la instal·lació. 

5.1.1. Sistemes de mesurament del consum. Comptadors 

Allotjament del comptador general 

La càmera o arqueta d'allotjament estarà construïda de tal manera que una fuita 

d'aigua a la instal·lació no afecti a la resta de l'edifici. Amb aquesta finalitat, 

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. El desguàs 

el conformarà un embornal de tipus sifònic proveït de reixeta d'acer inoxidable 

rebuda en la superfície d'aquest fons o pis. L'abocament es farà a la xarxa de 

sanejament general de l'edifici si aquesta és capaç d'absorbir aquest cabal i, si 

no ho fos, es farà directament a la xarxa pública de clavegueram. 

Les superfícies interiors de la càmera o arqueta, quan aquesta es realitzi "in 

situ", s'acabaran adequadament mitjançant un arrebossat, brunyiment i 

arremolinat, sense cantonades en el fons, que al seu torn tindrà el pendent 

adequat cap al clavegueró. Si la mateixa fos prefabricada complirà els mateixos 

requisits de forma general 

En qualsevol cas, comptarà amb la preinstal·lació adequada per a una connexió 

d'enviament de senyals per a la lectura a distància del comptador. 

Estaran tancades amb portes capaces de resistir adequadament tant l'acció de la 

intempèrie com possibles esforços mecànics derivats de la seva utilització i 

situació. En les mateixes, es practicaran obertures fixes, trepants o reixetes, que 

possibilitin la necessària ventilació de la cambra. Aniran proveïdes de pany i clau, 

per impedir la manipulació per persones no autoritzades, tant del comptador com 

de les seves claus. 

La càmera o arqueta d'allotjament estarà construïda de tal manera que una fuita 

d'aigua a la instal·lació no afecti a la resta de l'edifici. Amb aquesta finalitat, 

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. El desguàs 

el conformarà un embornal de tipus sifònic proveït de reixeta d'acer inoxidable 

rebuda en la superfície d'aquest fons o pis. L'abocament es farà a la xarxa de 

sanejament general de l'edifici si aquesta és capaç d'absorbir aquest cabal i, si 

no ho fos, es farà directament a la xarxa pública de clavegueram. 

Comptadors individuals aïllats 

S'allotjaran en cambra, arqueta o armari segons les diferents possibilitats 

d'instal·lació i complint els requisits que estableix l'apartat anterior quant a les 

seves condicions d'execució. En qualsevol cas aquest allotjament disposarà de 

desguàs capaç per al cabal màxim contingut en aquest tram de la instal·lació, 
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connectat, o bé a la xarxa general d'evacuació de l'edifici, o bé amb una xarxa 

independent que reculli tots ells i la connecti amb la xarxa general. 

Execució i muntatge del reductor de pressió 

Quan hi hagi bateries mescladores, s'instal·larà una reducció de pressió 

centralitzada. 

S'instal·laran lliures de pressions i preferiblement amb la caputxa de moll 

disposada en vertical. 

Així mateix, es disposarà d'un ràcord de connexió per a la instal·lació d'un aparell 

de mesura de pressió o un pont de pressió diferencial. Per impedir reaccions 

sobre el reductor de pressió, s'ha de disposar en el seu costat de sortida, com a 

tram de retard amb la mateixa mesura nominal, un tram de tub d'una longitud 

mínima de cinc vegades el diàmetre interior. 

Si en el costat de sortida es troben parts de la instal·lació que, per un tancament 

incomplet del reductor, seran sobrecarregades amb una pressió no admissible, 

cal instal·lar una vàlvula de seguretat. La pressió de sortida del reductor en 

aquests casos s'ha d'ajustar com a mínim un 20% per sota de la pressió de 

reacció de la vàlvula de seguretat. 

5.1.2. Muntatge dels filtres 

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. S'han d'instal·lar únicament filtres adequats. 

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, per 

evitar la transferència de matèries sòlides dels trams de conducció existents. 

Per no haver d'interrompre el proveïment d'aigua durant els treballs de 

manteniment, es recomana la instal·lació de filtres o d'instal·lacions paral·leles. 

Es connectarà una canonada amb sortida lliure per a l'evacuació de l'aigua del 

auto neteja. 

5.2. Posada en servei 

5.2.1. Proves i assajos de les instal·lacions 

Proves de les instal·lacions interiors 

L'empresa instal·ladora estarà obligada a efectuar una prova de resistència 

mecànica i estanquitat de totes les canonades, elements i accessoris que 

integren la instal·lació , estant tots els seus components vistos i accessibles per 

al seu control. 

Per iniciar la prova s'omplirà d'aigua tota la instal·lació, mantenint obertes les 

aixetes terminals fins que es tingui la seguretat que la purga ha estat completa i 

no queda res d'aire. Llavors es tancaran les aixetes que han servit de purga i el 

de la font d'alimentació. A continuació s'emprarà la bomba, que ja estarà 

connectada i es mantindrà en funcionament fins assolir la pressió de prova. Un 

cop condicionada, es procedirà en funció del tipus del material com segueix: 
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 per les canonades metàl·liques es consideraran vàlides les proves 

realitzades segons es descriu en la norma UNE 100.151: 2004; 

 per les canonades termoplàstiques i multicapa es consideraran vàlides les 

proves realitzades d'acord amb el mètode A descrit en la norma UNE ENV 

12108: 2002. 

Un cop realitzada la prova anterior, a la instal·lació se li connectaran les aixetes i 

els aparells de consum, sotmetent novament a la prova anterior. 

El manòmetre que s'utilitzi en aquesta prova ha d'apreciar com a mínim intervals 

de pressió de 0,1 bar. 

Les pressions al·ludides anteriorment es refereixen a nivell de la calçada. 

5.3. Productes de construcció 

5.3.1. Condicions generals dels materials 

De forma general, tots els materials que es vagin a utilitzar en les instal·lacions 

d'aigua de consum humà compliran els següents requisits : 

 tots els productes emprats han de complir el que especifica la legislació 

vigent per a aigües de consum humà ; 

 no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat de 

l'aigua subministrada; 

 seran resistents a la corrosió interior; 

 seran capaços de funcionar eficaçment en les condicions previstes de 

servei; 

 no presentaran incompatibilitat electroquímica entre si; 

 han de ser resistents, sense presentar danys ni deteriorament, a 

temperatures de fins a 40 ° C, sense que tampoc els afecti la temperatura 

exterior del seu entorn immediat; 

 seran compatibles amb l'aigua a transportar i contenir 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; 

 seu envelliment, fatiga, durabilitat i tot tipus de factors mecànics, físics o 

químics, no disminuiran la vida útil prevista de la instal·lació. 

Perquè es compleixin les condicions anteriors, es podran utilitzar revestiments, 

sistemes de protecció o els ja citats sistemes de tractament d'aigua. 

5.3.2. Condicions particulars dels materials 

En funció de les condicions exposades en l'apartat anterior, es consideren 

adequats per a les instal·lacions d'aigua de consum humà els següents tubs: 

 tubs d'acer galvanitzat, segons norma UNE 19.047: 1996; 

 tubs de coure, segons norma UNE EN 1057: 1996; 

 tubs d'acer inoxidable, segons norma UNE 19 049-1: 1997; 

 tubs de fosa dúctil, segons norma UNE EN 545: 1995; 
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 tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC), segons norma UNE-EN ISO 

1452: 2010; 

 tubs de policlorur de vinil clorat (PVC-C), segons norma UNE EN ISO 

15877: 2004; 

 tubs de polietilè (PE), segons norma UNE EN 12201: 2003; 

 tubs de polietilè reticulat (PE-X), segons norma UNE EN ISO 15875: 2004; 

 tubs de polibutilè (PB), segons norma UNE EN ISO 15876: 2004; 

 tubs de polipropilè (PP), segons norma UNE EN ISO 15874: 2004; 

 tubs multicapa de polímer / alumini / polietilè resistent a temperatura (PE-

RT), segons norma UNE EN ISO 21003; 

 tubs multicapa de polímer / alumini / polietilè reticulat (PE-X), segons 

norma UNE EN ISO 21003. 

No podran utilitzar-se per 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. 

Aïllants tèrmics 

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

condensacions i congelació de l' aigua a l'interior de les conduccions , es 

realitzarà amb conquilles resistents a la temperatura d'aplicació . 

Vàlvules i claus 

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. 

Només poden emprar-se vàlvules de tancament per gir de 90 ° com vàlvules de 

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

Seran resistents a una pressió de servei de 10 bar . 

5.3.3. Incompatibilitats 

Incompatibilitat dels materials i l'aigua 

S'evitarà sempre la incompatibilitat de les canonades d'acer galvanitzat i coure 

controlant l'agressivitat de l'aigua. Per als tubs d'acer galvanitzat es consideraran 

agressives les aigües no incrustants amb continguts de ió clorur superiors a 250 

mg / l. Per a la seva valoració s'emprarà l'índex de Langelier . Per als tubs de 

coure es consideraran agressives les aigües dolces i àcides ( pH inferior a 6,5 ) i 

amb continguts alts de CO2. Per a la seva valoració s'emprarà l'índex de Lucey. 

Incompatibilitat entre materials 

Mesures de protecció enfront de la incompatibilitat entre materials 

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. 
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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 , per evitar l'aparició 

de fenòmens de corrosió per la formació de parells galvànics i arrossegament 

d'ions Cu + cap a les conduccions d'acer galvanitzat, que accelerin el procés de 

perforació . 

5.4. Manteniment i conservació 

5.4.1. Interrupció del servei 

A les instal·lacions d'aigua de consum humà que no es posin en servei després 

de 4 setmanes des de la seva finalització , o aquelles que romanguin fora de 

servei més de 6 mesos , es tancarà la seva connexió i es procedirà al seu 

buidatge. 

Les escomeses que no siguin utilitzades immediatament després de la seva 

terminació o que estiguin parades temporalment , han de tancar-se en la 

conducció de proveïment . Les escomeses que no s'utilitzin durant 1 any han de 

ser taponades . 

5.4.2. Nova posada en servei 

En instal·lacions de descalcificació caldrà iniciar una regeneració per arrencada 

manual. 

Les instal·lacions d'aigua de consum humà que hagin estat posades fora de 

servei i buidades provisionalment han de ser rentades a fons per a la nova 

posada en servei. Per a això es podrà seguir el procediment següent: 

 per a l'ompliment de la instal·lació s'obriran al principi només una mica les 

claus de tancament, començant per la clau de tancament principal. A 

continuació, per evitar cops d'ariet i danys, es purgaran d'aire durant un 

temps les conduccions per obertura lenta de cadascuna de les claus de 

presa, començant per la més allunyada o la situada més alta, fins que no 

surti més aire. A continuació s'obriran totalment les claus de tancament i 

rentaran les conduccions; 

 un cop omplertes i rentades les conduccions i amb totes les claus de presa 

tancades, es comprovarà l'estanquitat de la instal·lació per control visual 

de totes les conduccions accessibles, connexions i dispositius de consum 

5.4.3. Manteniment de les instal·lacions 

Les operacions de manteniment relatives a les instal·lacions de fontaneria 

recolliran detalladament les prescripcions contingudes per a aquestes 

instal·lacions en el Reial Decret 865/2003 sobre criteris higiènic-sanitaris per a la 

prevenció i control de la legionel·losi, i particularment tot el referit en el seu 

Annex 3. 

Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment, tals com 

elements de mesura, control, protecció i maniobra, així com vàlvules, comportes 

i unitats terminals que hagin de quedar ocults, es situaran en espais que 

permetin l'accessibilitat. 
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S'aconsella situar les canonades en llocs que permetin l'accessibilitat al llarg del 

seu recorregut per a facilitar la inspecció de les mateixes i dels seus accessoris. 

En cas de comptabilització del consum mitjançant bateria de comptadors, els 

muntants fins a cada derivació particular es considera que formen part de la 

instal·lació general, a efectes de conservació i manteniment ja que discorren per 

zones comunes de l'edifici. 

 

 

 

 


