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Resum del projecte. 

El present projecte és realitzat amb caràcter de projecte final de carrera utilitzant els 

coneixements assolits en la mateixa i ampliant-los. En el mateix es tractarà el disseny 

d’una motorització de velocitat regulable per a la tramoia d’un teatre existent. 

Aquest és proposat arran de la necessitat d’una millora en la seguretat en el moviment 

de les tramoies, així com d’una reducció de la quantitat de tramoistes necessaris durant 

les funcions teatrals.  

A més a més, es millora la qualitat d’aquests moviments, ja que el fet de pujar les 

tramoies de forma manual provoca que aquestes no pugin a un ritme constant i no és 

estètic a nivell escènic; és per això que tots el motors instal·lats depenen d’un variador 

de freqüència que ens permet regular-ne la velocitat.  

En l’àmbit de la seguretat, que preval sobre els altres elements, el fet d’utilitzar reductors 

de tipus vis-sens-fi assegura que les tramoies no puguin caure durant les funcions. A 

més a més, es redueixen els esforços que han de realitzar els operadors durant els 

moviments, ja que amb el sistema proposat no es necessària la intervenció física dels 

operadors amb les tramoies. 

Project abstract. 

The present project is made with the purpose of final degree project using the knowledge 

acquired in the same and extending it. It is about the design of an adjustable speed 

motorization for the scenery on an existing theatre.  

It is proposed due to the need of a safety improvement of the scenery movement, and 

also to a reduction of the quantity of scene shifters needed during the theatre plays.  

Moreover, the quality of these movements will be improved, because the fact of raising 

the scenery in a manual way causes that they don’t rise at a constant rate and it isn’t 

aesthetic; that’s why all the installed engines depend on a frequency shifter that allows 

to regulate their speed.  

In the security field, which prevails over the other elements, the fact of using a worm 

gearbox type reducer ensures that the scenery won’t fall during the plays. Moreover, the 

efforts made by the operators during the movements are reduced, because with the 

proposed system the physical intervention of the scene shifters with the scenery won’t 

be necessary.  
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1. Objecte i antecedents

Es redacta el següent projecte que té com a objectiu el disseny, el càlcul tècnic i el

pressupost de la instal·lació de la motorització i la automatització de la tramoia existent

en el teatre comarcal de Solsona.

Aquest projecte es realitza per a millorar la seguretat durant les funcions teatrals pel que

fa a moviment de tramoia. Actualment aquests moviments es realitzen de forma manual

amb un sistema de cordes i contrapesos que els tramoistes preparen prèviament a la

funció. Vegeu figura 1.

Figura 1 Vista general del sistema d’elevació actual

Tal i com s’observa, el pes del decorat que prové dels cables d’acer es compensa amb

contrapesos metàl·lics, i tot aquest conjunt s’uneix a una corda que es fixa a l’alçada

d’operació amb un ganxo metàl·lic i una anella feta en aquesta mateixa corda. Això

suposa diferents riscs i problemes d’operació.
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Tot el pes del sistema acaba descansant durant molt temps sobre el ganxo metàl·lic, fet

que provoca que aquests es deformin i acabin obrint-se més del compte. Això pot

provocar que l’anella s’escapi del ganxo i el decorat caigui sobre l’escenari, posant en

risc els actors i els tècnics que es trobin en aquell moment en aquest. Vegeu figura 2.

Figura 2 Detall del ganxo metàl·lic i l'anella de corda

Els elements de contrapès ocupen un volum superior al de la placa metàl·lica i impacten

entre ells provocant sorolls.

Un error de contrapesat en el moment en què es despenja la tramoia pot provocar que

la barra que la sosté pugi ràpidament amb el risc que atrapi algú, algun element que hi

hagi per sobre que passi a prop, o bé, que en impactar els contrapesos a terra o la barra

contra la pinta d’on penja quedi aquest sistema inutilitzat.

També trobem un altre sistema d’elevació més elaborat basat en el mateix principi.

Aquest és el quin s’utilitza per a les barres destinades a il·luminació i el teló, que pesen

més que un decorat normal. Vegeu figura 3.
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Figura 3 Sistema per a càrregues mes pesades

Tal i com s’observa en la imatge, en aquest sistema els contrapesos es troben dins d’un

suport guiat i no sobresurten més que aquest. També hi veiem que el sistema de frenada

es més elaborat, es tracta d’una pinça formada amb dos cilindres d’acer que agafa la

corda i per fricció impedeix que corri. Aquest sistema ja evita alguns dels problemes

comentats anteriorment, però manté els problemes de so ja que hi ha elements en el

sistema de frenada que fan sorolls durant el moviment.

Per aquests motius es redacta el següent projecte amb el que es pretén millorar la

seguretat i simplificar l’operació de les tramoies.
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2. Emplaçament

L’edifici objecte del present projecte es troba situat al C/ Vall Fred 20 de Solsona, a la

comarca del Solsonès, província de Lleida.

UTMx: 390.810

UTMy: 4.641.344

3. Titular

Ajuntament de Solsona.

4. Descripció de la zona d’actuació

El projecte es limitarà a la zona denominada caixa escènica, limitada en horitzontal per

la boca de l’escenari, la porta d’entrada de càrrega posterior, la porta d’ús a peu

posterior, la porta del magatzem d’escenari i la porta d’accés a “greenroom”; i en vertical

5. Condicions de disseny

Es considera que el sistema final ha de suportar una tramoia de 200kg. Aquest és un

valor estimat calculat en base al pes d’una pantalla de projecció de PVC, existent en la

instal·lació actual. Aquesta pantalla té una densitat de 400 g/m2 i unes dimensions

d’11x6m, que ens deixa un pes aproximat de 30kg. El pes del tub del que penja aquesta

pantalla més el contrapès que es posa perquè quedi en tensió és també d’uns 30kg.

Això ens deixa un pes en condicions habituals de treball de 60kg i per tant un factor de

seguretat de 3,3.

Es considera que aquesta pantalla es assimilable a qualsevol decorat de roba pintada,

ja que s’han pesat alguns decorats als quals es tenia accés i els pesos eren propers als

30kg.
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6. Procediment de càlcul

En l’annex de càlculs s’observarà que els càlculs mecànics s’han fet per superació de

valor mínim esperat en condicions extremes de treball. Per altra banda, els càlculs

elèctrics i de control s’han realitzat de forma que s’adeqüin al REBT utilitzant el programa

CIEBT de Dmelect,SL

7. Instal·lació mecànica

La part mecànica d’aquest projecte, amb l’objectiu de reduir el cost del projecte, aprofita

parcialment les instal·lacions ja existents que s’utilitzen en la tramoia. Aquestes es

detallen tot seguit.

En primer lloc és necessari diferenciar dos tipus de tramoia, la lleugera i la pesada. La

tramoia lleugera, o decorat, penja mitjançant uns ganxets metàl·lics o unes betes nuades

d’un tub d’acer pintat de negre de 50mm de diàmetre. Aquest tub penja de quatre anells

metàl·lics que estan units a quatre cables d’acer que pugen fins la pinta, a la tercera

planta del teatre, a 11m d’alçada. Allà passen cadascun per una politja de niló i es troben

en una politja múltiple a la paret esquerra. Mes avall s’uneixen els quatre cables a una

placa d’acer. Aquesta placa d’acer esta guiada amb dues anelles unides a la placa

enfilades en un cable d’acer, d’aquesta manera s’evita que els 4 cables s’entrellacin els

uns amb els altres i bloquegin les politges.

Per altra banda tenim la tramoia pesada. Aquesta està preparada per a unes condicions

de treball de 150kg. És bàsicament qualsevol barra d’il·luminació, que porta normalment

de 12 a 14 focus de 7kg cadascun més la barra electrificada per a l’alimentació, o

qualsevol barra de cortinatges ignífugs, que tenen densitats al voltant dels 500g/m2, i el

telo de funció que està format per dues capes de cortina ignifuga separades entre si per

un marc per a aconseguir més aïllament acústic. En aquest sistema s’uneixen els quatre

cables d'acer al carro que porta els contrapesos en comptes d’unir-se a una placa

metàl·lica com en el sistema lleuger.

Definits aquests dos casos comencen els canvis proposats pel present projecte.

En el sistema lleuger es substituirà l’actual corda de cotó trenat que està unida a la placa

metàl·lica per dos cables d’acer trenat de 8mm de diàmetre que uniran aquesta a un
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tambor de tipus acanalat que permetrà que els cables s’enrotllin de forma ordenada i

sense interferir-se l’un amb l’altre. Aquest tambor estarà unit a un moto-reductor LXCM

110/80N-4/14 de Pujol Muntalà que ens proporciona en l’eix secundari un parell de 335

Nm a 14rpm.

En el sistema pesat es desmuntarà el carro dels contrapesos i s’hi posarà una placa

metàl·lica que, com en el sistema lleuger, s’unirà a un tambor acanalat mitjançant dos

cables d’acer trenat de 8mm de diàmetre. El principal canvi es troba en el reductor.

Aquest ara és un moto-reductor LXCM 130/100LY-6/11 també de Pujol Muntalà que en

l’eix secundari proporciona 833Nm a 11,3rpm.

Per reduir el volum d’elements instal·lats al nivell 0, o nivell d’escenari, instal·larem

aquests reductors al nivell -1, el fossat tècnic.

La instal·lació dins del fossat tècnic es realitzarà a la paret oposada a l’accés, que està

just a sota d’on actualment es troba tot el sistema de ganxos metàl·lics que subjecten

les cordes.

Cada sistema d’elevació estarà unit al terra del fossat, que és la llosa fonament de

l’edifici. Aquesta unió es farà aprofitant els quatre forats que ja porta el suport del conjunt

del reductor i el tambor mitjançant cargols M12 amb tacs metàl·lics auto expansius.

El parell de cables de cada sistema pujarà cap al nivell d’escenari cadascun per un forat

en el forjat de 30mm de diàmetre amb un entubat de niló de 27mm de diàmetre interior

efectiu. Des d’aquest punt ja es podrà fer la unió amb la placa metàl·lica existent, evitant

que les brides metàl·liques utilitzades per fer l’anella de cable entrin dins del tub de niló

i en provoquin un deteriorament excessiu i prematur.

Tot el conjunt de sistemes d’elevació estarà separat de l’espai del fossat per una reixa

metàl·lica de tota l’alçada d’aquest amb una porta doble de 1,8m d’amplada al centre

d’aquesta per a tasques de manteniment i futures ampliacions. Aquesta reixa estarà a

una distancia d’1,5m de la paret.
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8. Instal·lació elèctrica

En aquesta instal·lació trobem dos motors subministrats pel fabricant dels reductors

mecànics de diferents potències. El del sistema lleuger té una potència de 0,75kW i el

del sistema pesat té una potència de 1,5kW. A tots aquests s’hi afegeix un variador de

freqüència adequat a la potència, que en el sistema lleuger serà un Omron 3GRX-A4007

dissenyat per a una potència màxima de 0,75kW, i en el sistema pesat un Omron 3GRX-

A4015 dissenyat per a una potència màxima de 1,5kW.

En compliment de la ITC BT – 28 com a local d’espectacles i activitats recreatives que

és el present projecte, els cables utilitzats seran de coure amb aïllament de polietilè

reticulat i coberta de poliolefines, no propagador d'incendi i sense emissió de fums ni

gasos tòxics i corrosius, i correspondran a la designació RZ1 0,6/1 kV segons UNE

21123 part 4 ó 5. Es canalitzaran sobre safates d'acer galvanitzades en calent,

perforades i sense tapa, penjades de la paret posterior a 20 cm de terra.

L’alimentació d’aquests motors provindrà d’un subquadre instal·lat a l’extrem dret de la

paret alimentat amb conductors de la mateixa qualitat, tal i com s’indica en els plànols.

Tots els càlculs realitzats s’han fet considerant 20 sistemes lleugers i 6 sistemes pesats,

considerant un coeficient de simultaneïtat 1 el que ens deixa possibilitat d’una futura

ampliació sense canvis de cablejat. El subquadre ja es deixa amb un 25% de coeficient

d’ampliació.

8.1. Materials

•Conductors

Tots els conductors seran de coure amb aïllament de XPLE 0,6/1kV o PVC 450/750V

segons s’indica en l’esquema unifilar. Els conductors s’instal·laran seguint el següent

codi de colors:

Conductors de fase Negre, gris o marró

Conductor neutre Blau

Conductor de protecció Groc-verd
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Els conductors seran del tipus no propagador de l’incendi i amb emissió de fums i

opacitat reduïda, d’acord amb la norma UNE 21.123 part 4 o 5, o la norma UNE 21.1002,

segons la tensió d’aïllament.

Les seccions dels conductors dels diferents circuits s’han determinat tenint en compte

una caiguda de tensió màxima del 3% per a l’enllumenat i del 5 % per als demés usos,

comptada des del quadre general o bé del 4,5% i el 6,5% respectivament des de l’equip

de mesura.

8.2. Proteccions

8.2.1. Protecció contra sobreintensitats (ITC-BT-22)

Per a la protecció de la instal·lació i receptors contra sobrecàrregues i curtcircuits

s’utilitzaran interruptors automàtics o magnetotèrmics omnipolars amb corba tèrmica de

tall per la protecció de sobrecàrregues i sistema de tall electromagnètic per la protecció

contra curtcircuits.

Els interruptors instal·lats tindran un poder de tall d’acord amb la intensitat de curtcircuit

calculada pel punt de la instal·lació on es troben, indicada en l’annex de càlculs i

l’esquema unifilar.

El poder de tall necessari s’aconseguirà utilitzant un interruptor que directament tingui el

poder de tall, o utilitzant un interruptor amb poder de tall inferior que actuant per filiació

amb una protecció instal·lada aigües amunt garanteixi la dissipació de l’energia

generada pel curtcircuit sense provocar defectes als conductors. Les associacions

possibles de proteccions per permetre el treball en filiació vindrà donada exclusivament

pel fabricant de les proteccions i es donarà només amb material del mateix fabricant.

8.2.2. Protecció contra contactes directes (ITC-BT-24)

La protecció contra contactes directes es realitzarà prenent les següents mesures:

 Allunyament de les parts actives de la instal·lació de les zones de circulació o accés

habitual de persones a una distància suficient per evitar un contacte fortuït amb les mans

(2,5 m cap amunt, 1m lateralment i 1m cap avall)

 Interposició d’obstacles que impedeixin contactes accidentals amb les parts actives.
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 Recobriment de les parts actives mitjançant un aïllament apropiat, capaç de conservar

les seves propietats amb el temps.

8.2.3. Protecció contra contactes indirectes (ITC-BT-24)

La protecció contra contactes indirectes s’assegurarà adoptant un sistema de posada a

terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte.

Es posaran a terra totes les masses mitjançant la utilització de conductors de protecció

i elèctrodes de terra artificials, i s’instal·larà un interruptor diferencial de sensibilitat

adequada (30mA per línies d’enllumenat i endolls i 300mA en màquines).

Totes les línies que surten del quadre de comandament i protecció estaran degudament

protegides per un interruptor diferencial.

8.3. Condició de local de publica concurrència (ITC-BT-28)

Els cables elèctrics utilitzats en les instal·lacions de tipus general i en les connexions

interiors dels quadres elèctrics, seran del tipus no propagadors de l’incendi, amb emissió

de fums i opacitat reduïda. Compliran les normes UNE 21.123 pert 4 o 5, o la norma

UNE 21.1002 (segons la tensió assignada al cable).

9. Instal·lació de control

Per a aquest projecte es necessita conèixer la posició de les barres dels decorats en tot

moment, per a simplificar les mesures es mesurarà la posició i la quantitat de voltes que

realitzen els tambors que recullen els cables. Pel control de la posició d’aquests

s’utilitzarà un encoder rotatiu absolut E6F-A d’Omron col·locat a l’altre extrem de l’eix

que porta el tambor.

Per a la posada a zero del sistema, amb totes les barres en la seva posició més elevada,

s’instal·larà un sensor infraroig de barrera Omron E3Z-LS61 a la paret per on pugen els

cables i la placa que els uneix. El sensor es situarà a l’alçada del punt més baix

d’aquesta, i per tant el més alt de la barra. El reflector es situarà a la reixa metàl·lica que

s’instal·la per evitar que el personal o els actors puguin tocar els cables en moviment.

El cablejat arribarà per un sol forat en el punt mes allunyat de la boca de l’escenari, de

la mida necessària i interferint el mínim amb els altres sistemes instal·lats en la zona.
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El cablejat de control correrà per safates independents paral·leles a la instal·lació

elèctrica. Serà de tipus CAT 6 pels cables provinents dels variadors de freqüència, els

sensors i els encoders utilitzaran cablejat d’1,5mm2 de secció no propagadors de

l’incendi, amb emissió de fums i opacitat reduïda. Compliran les normes UNE 21.123

pert 4 o 5, o la norma UNE 21.1002 (segons la tensió assignada al cable).

Totes les dades d’entrada obtingudes es centralitzaran en un armari adossat al de

distribució elèctrica on un PLC Twido de Schneider Electric en farà el tractament. Es

diferencien dos modes de funcionament del sistema de control.

En el funcionament en mode muntatge cadascuna de les barres es podrà moure en

mode manual a traves d’una tauleta tàctil que s’aportarà amb el sistema de control. El

funcionament en mode funció es basarà en diferents botons de memòria del mode

manual, també en la mateixa pantalla tàctil. Aquestes memòries a part del

posicionament precís també oferiran la opció de velocitats constants ajustables, si el

que es pretén és que un element concret entri o surti d’escena a velocitat constant, o bé

una velocitat d’accionament màxima que en el sistema lleuger serà propera als 2m/s.

Com a element de seguretat addicional es posaran tres botons de parada d’emergència

a nivell d’escenari.

10. Normativa aplicada

El present projecte recull les característiques dels materials, els càlculs que els

justifiquen i la forma d’execució de les obres a realitzar, donant compliment a les

següents disposicions:

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries.

( Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost )

 Normes particulars i de normalització de la Cia. Subministradora de Energia Elèctrica.

 Reial Decret 1955/2000 de 1 de desembre pel que es regulen les activitats de

transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització

d’instal·lacions d’energia elèctrica.

 Recomanacions UNESA.

 Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE IER.

 Normalització Nacional. Normes UNE.
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 Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos laborals i RD 1627/97

sobre Disposicions mínimes en matèria de Seguretat i Salut en les Obres de

Construcció.

 Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i Ordenances Municipals.

11. Conclusions

El conjunt de dades, càlculs i plànols aportats segons el tècnic signant es consideren

suficients per a la realització de l’obra i per al seu funcionament amb total seguretat en

qualsevol dels àmbits als quals afecta.
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1. Càlculs mecànics 

1.1. Formules 

Per al càlcul mecànic tan sols s’ha tingut en compte la següent formula. La resta 

d’elements al ser un producte comercial es consideren degudament dimensionats. 

Parell sobre un eix: 𝜏 = 𝐹[𝑁] ∙ 𝑑[𝑚] 

1.2. Càlculs 

Sistema lleuger  

Pes màxim a suportar [kg] 200,00 

Tensió màxima aplicada [N] 2.000,00 

Radi del tambor [mm] 150,00 

Parell suportat [N·m] 300,00 

Condicions de treball habituals [kg] 60,00 

Factor de seguretat 3,33 

Parell màxim aplicat pel reductor [N·m] 335,00 

Sistema pesat  

Pes màxim a suportar [kg] 500,00 

Tensió màxima aplicada [N] 5.000,00 

Radi del tambor [mm] 150,00 

Parell suportat [N·m] 750,00 

Condicions de treball habituals [kg] 150,00 

Factor de seguretat 3,33 

Parell màxim aplicat pel reductor [N·m] 833,00 

 

La resistència a la ruptura d’un cable d’acer trenat de 8mm amb composició 6x19+1 

segons el fabricant consultat es de 3540kg. Així mateix com que es munten dos cables 

es considera provat que aquests tindran resistència suficient. 

Per altra banda, l’estructura del teatre no es veurà afectada per una força lateral per la 

que no està preparada, ja que al instal·lar els reductors al fossat, la tensió que provoquen 

es compensa amb la tensió que provoquen les tramoies i no es genera cap força lateral.   
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2. Càlculs elèctrics 

2.1. Fórmules 

•Sistemes trifàsics 

- Intensitat  

𝐼 =
𝑃

√3 · cos𝜑 · 𝑉 · 𝜂
 

 

- Caiguda de tensió  

 

•Sistemes monofàsics 

- Intensitat 

 

 

- Caiguda de tensió  

 

 

On: 

I   =   Intensitat (A) 

c.d.t.  =  Caiguda de tensió (%) 

P   =   Potència (W) 

V   =  Tensió (V) 

l  =  Longitud (m) 

k   =  Conductivitat, Al=36, Cu= 58  

s   =  Secció adoptada (mm2) 

Cos   =  Factor de potència = 0,8 

  = rendiment  (Per línies de motor) 

n  = núm. de conductors per fase 

Xu = reactància per unitat de longitud  (mΩ/m) 

2.2. Càlcul de curtcircuit 

IpccI = Ct U /  3 Zt  

On: 

IpccI:   intensitat permanent de c.c. en inici de línia en kA. 

Ct:   Coeficient de tensió obtingut  de condicions generals de c.c. 

U:   Tensió trifàsica en V. 

Zt:   Impedància total en mohm, aigües amunt del punt de c.c.  

IpccF = Ct UF / 2 Zt 

On, 

VnV

XlP

Vnsk

lP
tdc u 100

cos1000

sin
... 

























 


cosV

P
I

VnV

XlP

Vnsk

lP
tdc u 100

cos1000

sin22
... 
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IpccF:   Intensitat permanent de c.c. en final de línia en kA. 

Ct:   Coeficient de tensió obtingut  de condicions generals de c.c. 

UF:   Tensió monofàsica en V. 

Zt:   Impedància total en mohm, incloent-hi la pròpia de la línia o circuit (per 

tant es igual a la impedància en origen més la pròpia del conductor o línia). 

La impedància total fins el punt de curtcircuit serà: 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 

On: 

Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de les resist. de les línies aigües amunt fins el punt 

c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las resist. de les línies aigües amunt fins el punt 

c.c.) 

R = L • 1000 • CR / K • S • n   (mohm) 

R = Xu • L / n     (mohm) 

R:  Resistència de la línia en mohm. 

X:  Reactància de la línia en mohm. 

L:  Longitud de la línia en m. 

CR:  Coeficient de resistivitat, extret de condicions generals de c.c. 

K:  Conductivitat del metall; KCu = 56; KAl = 35. 

S:  Secció de la línia en mm². 

Xu:  Reactància de la línia, en mohm, per metro. 

n:  nº de conductors per fase. 

tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   

On: 

tmcicc:  Temps màxim en sg que un conductor suporta una Ipcc. 

Cc:   Constant que depèn de la naturalesa del conductor i del seu aïllament. 

S:   Secció de la línia en mm². 

IpccF:   Intensitat permanent de c.c. en fi de línia en A. 

tficc = cte. fusible / IpccF² 

On: 

tficc:   Temps de fusió d’un fusible per una determinada intensitat de curtcircuit. 

IpccF:  Intensitat permanent de c.c. en fi de línia en A. 
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On: 

Lmax:  Longitud màxima de conductor protegit a c.c. (m) (para protecció per fusibles) 

UF:   Tensió de fase (V) 

K:   Conductivitat - Cu: 56, Al: 35 

S:   Secció del conductor (mm²) 

Xu:   Reactància per unitat de longitud (mohm/m). En conductors aïllats sol ser 

0,08. 

n:   nº de conductors per fase 

Ct= 0,8:  És el coeficient de tensió de condicions generals de c.c. 

CR = 1,5:  Es el coeficient de resistència. 

 IF5 =  Intensitat de fusió en ampers de fusibles en 5 sg. 

Corbes vàlides.(Per protecció de Interruptors automàtics dotats de Relé 

electromagnètic). 

CORBA B   IMAG = 5 In 

CORBA C   IMAG = 10 In 

CORBA D Y MA  IMAG = 20 In 
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2.3. Càlcul de línies 

DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
SQ TRAMOIA               24000 W 
 TOTAL....     24000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 24000  
- Potencia Máxima Admisible (W): 27712  
 
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 24000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1500x1.25+22500=24375 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=24375/1,732x400x0.8=43.98 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  95 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.72  
e(parcial)=5x24375/49.59x400x25=0.25 V.=0.06 % 
e(total)=0.06% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 50 A.  
 
Cálculo de la Línea: SQ TRAMOIA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 24000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1500x1.25+22500=24375 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=24375/1,732x400x0.8=43.98 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  110 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.99  
e(parcial)=40x24375/50.06x400x25=1.95 V.=0.49 % 
e(total)=0.55% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 50 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. de Corte en Carga Int. 50 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A. 
 



Disseny de motorització de la tramoia 
del teatre de Solsona 

 Annex I – Càlculs 
 
 

 

Àlex Vilanova Codina  8 

SUBCUADRO  
SQ TRAMOIA  

 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
L1                         750 W 
L2                         750 W 
L3                         750 W 
L4                         750 W 
L5                         750 W 
L6                         750 W 
L7                         750 W 
L8                         750 W 
L9                         750 W 
L10                        750 W 
L11                        750 W 
L12                        750 W 
L13                        750 W 
L14                        750 W 
L15                        750 W 
L16                        750 W 
L17                        750 W 
L18                        750 W 
L19                        750 W 
L20                        750 W 
P1 - TELÓ                 1500 W 
P2 - FOCUS 1              1500 W 
P3 - FOCUS 2              1500 W 
P4 - FOCUS 3              1500 W 
P5 - FOCUS 5              1500 W 
P6 - RESERVA              1500 W 
 TOTAL....     24000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 24000  
 
 
Cálculo de la Línea: V1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia activa:  0.75 kW. 
- Potencia aparente red:  2.4 kVA. 
 
I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 2.4x1000/(1,732x400)=3.46 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.85  
e(parcial)=15x2400/51.36x400x2.5=0.7 V.=0.18 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
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- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 
 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.21  
e(parcial)=2x937.5/51.48x400x2.5x1=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  
 
Cálculo de la Línea: V2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia activa:  0.75 kW. 
- Potencia aparente red:  2.4 kVA. 
 
I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 2.4x1000/(1,732x400)=3.46 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.85  
e(parcial)=15x2400/51.36x400x2.5=0.7 V.=0.18 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 
 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.21  
e(parcial)=2x937.5/51.48x400x2.5x1=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  
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Cálculo de la Línea: V3 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia activa:  0.75 kW. 
- Potencia aparente red:  2.4 kVA. 
 
I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 2.4x1000/(1,732x400)=3.46 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.85  
e(parcial)=15x2400/51.36x400x2.5=0.7 V.=0.18 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L3 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 
 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.21  
e(parcial)=2x937.5/51.48x400x2.5x1=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  
 
Cálculo de la Línea: V4 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia activa:  0.75 kW. 
- Potencia aparente red:  2.4 kVA. 
 
I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 2.4x1000/(1,732x400)=3.46 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.85  
e(parcial)=15x2400/51.36x400x2.5=0.7 V.=0.18 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L4 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 
 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.21  
e(parcial)=2x937.5/51.48x400x2.5x1=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  
 
Cálculo de la Línea: V5 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia activa:  0.75 kW. 
- Potencia aparente red:  2.4 kVA. 
 
I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 2.4x1000/(1,732x400)=3.46 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.85  
e(parcial)=15x2400/51.36x400x2.5=0.7 V.=0.18 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L5 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 
 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.21  
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e(parcial)=2x937.5/51.48x400x2.5x1=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  
 
Cálculo de la Línea: V6 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia activa:  0.75 kW. 
- Potencia aparente red:  2.4 kVA. 
 
I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 2.4x1000/(1,732x400)=3.46 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.85  
e(parcial)=15x2400/51.36x400x2.5=0.7 V.=0.18 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L6 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 
 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.21  
e(parcial)=2x937.5/51.48x400x2.5x1=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  
 
Cálculo de la Línea: V7 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia activa:  0.75 kW. 
- Potencia aparente red:  2.4 kVA. 
 
I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 2.4x1000/(1,732x400)=3.46 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.85  
e(parcial)=15x2400/51.36x400x2.5=0.7 V.=0.18 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L7 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 
 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.21  
e(parcial)=2x937.5/51.48x400x2.5x1=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  
 
Cálculo de la Línea: V8 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia activa:  0.75 kW. 
- Potencia aparente red:  2.4 kVA. 
 
I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 2.4x1000/(1,732x400)=3.46 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.85  
e(parcial)=15x2400/51.36x400x2.5=0.7 V.=0.18 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L8 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 
 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 



Disseny de motorització de la tramoia 
del teatre de Solsona 

 Annex I – Càlculs 
 
 

 

Àlex Vilanova Codina  14 

reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.21  
e(parcial)=2x937.5/51.48x400x2.5x1=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  
 
Cálculo de la Línea: V9 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia activa:  0.75 kW. 
- Potencia aparente red:  2.4 kVA. 
 
I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 2.4x1000/(1,732x400)=3.46 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.85  
e(parcial)=15x2400/51.36x400x2.5=0.7 V.=0.18 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L9 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 
 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.21  
e(parcial)=2x937.5/51.48x400x2.5x1=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  
 
Cálculo de la Línea: V10 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia activa:  0.75 kW. 
- Potencia aparente red:  2.4 kVA. 
 
I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 2.4x1000/(1,732x400)=3.46 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.85  
e(parcial)=15x2400/51.36x400x2.5=0.7 V.=0.18 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L10 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 
 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.21  
e(parcial)=2x937.5/51.48x400x2.5x1=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  
 
Cálculo de la Línea: V11 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia activa:  0.75 kW. 
- Potencia aparente red:  2.4 kVA. 
 
I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 2.4x1000/(1,732x400)=3.46 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.85  
e(parcial)=15x2400/51.36x400x2.5=0.7 V.=0.18 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L11 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
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750x1.25=937.5 W. 
 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.21  
e(parcial)=2x937.5/51.48x400x2.5x1=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  
 
Cálculo de la Línea: V12 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia activa:  0.75 kW. 
- Potencia aparente red:  2.4 kVA. 
 
I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 2.4x1000/(1,732x400)=3.46 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.85  
e(parcial)=15x2400/51.36x400x2.5=0.7 V.=0.18 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L12 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 
 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.21  
e(parcial)=2x937.5/51.48x400x2.5x1=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  
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Cálculo de la Línea: V13 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia activa:  0.75 kW. 
- Potencia aparente red:  2.4 kVA. 
 
I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 2.4x1000/(1,732x400)=3.46 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.85  
e(parcial)=15x2400/51.36x400x2.5=0.7 V.=0.18 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L13 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 
 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.21  
e(parcial)=2x937.5/51.48x400x2.5x1=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  
 
Cálculo de la Línea: V14 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia activa:  0.75 kW. 
- Potencia aparente red:  2.4 kVA. 
 
I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 2.4x1000/(1,732x400)=3.46 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.85  
e(parcial)=15x2400/51.36x400x2.5=0.7 V.=0.18 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L14 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 
 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.21  
e(parcial)=2x937.5/51.48x400x2.5x1=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  
 
Cálculo de la Línea: V15 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia activa:  0.75 kW. 
- Potencia aparente red:  2.4 kVA. 
 
I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 2.4x1000/(1,732x400)=3.46 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.85  
e(parcial)=15x2400/51.36x400x2.5=0.7 V.=0.18 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L15 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 
 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.21  
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e(parcial)=2x937.5/51.48x400x2.5x1=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  
 
Cálculo de la Línea: V16 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia activa:  0.75 kW. 
- Potencia aparente red:  2.4 kVA. 
 
I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 2.4x1000/(1,732x400)=3.46 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.85  
e(parcial)=15x2400/51.36x400x2.5=0.7 V.=0.18 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L16 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 
 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.21  
e(parcial)=2x937.5/51.48x400x2.5x1=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  
 
Cálculo de la Línea: V17 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia activa:  0.75 kW. 
- Potencia aparente red:  2.4 kVA. 
 
I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 2.4x1000/(1,732x400)=3.46 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.85  
e(parcial)=15x2400/51.36x400x2.5=0.7 V.=0.18 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L17 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 
 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.21  
e(parcial)=2x937.5/51.48x400x2.5x1=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  
 
Cálculo de la Línea: V18 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia activa:  0.75 kW. 
- Potencia aparente red:  2.4 kVA. 
 
I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 2.4x1000/(1,732x400)=3.46 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.85  
e(parcial)=15x2400/51.36x400x2.5=0.7 V.=0.18 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L18 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 
 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
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reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.21  
e(parcial)=2x937.5/51.48x400x2.5x1=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  
 
Cálculo de la Línea: V19 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia activa:  0.75 kW. 
- Potencia aparente red:  2.4 kVA. 
 
I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 2.4x1000/(1,732x400)=3.46 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  116 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.04  
e(parcial)=15x2400/51.51x400x25=0.07 V.=0.02 % 
e(total)=0.57% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L19 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 
 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.21  
e(parcial)=2x937.5/51.48x400x2.5x1=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.57% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  
 
Cálculo de la Línea: V20 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia activa:  0.75 kW. 
- Potencia aparente red:  2.4 kVA. 
 
I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 2.4x1000/(1,732x400)=3.46 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x25+TTx16mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  116 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.04  
e(parcial)=15x2400/51.51x400x25=0.07 V.=0.02 % 
e(total)=0.57% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L20 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 
 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.21  
e(parcial)=2x937.5/51.48x400x2.5x1=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.57% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  
 
Cálculo de la Línea: V21 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia activa:  1.5 kW. 
- Potencia aparente red:  4.2 kVA. 
 
I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 4.2x1000/(1,732x400)=6.06 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.62  
e(parcial)=15x4200/51.03x400x2.5=1.23 V.=0.31 % 
e(total)=0.86% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: P1 - TELÓ 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
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1500x1.25=1875 W. 
 

I=1875/1,732x400x0.8x1=3.38 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.85  
e(parcial)=2x1875/51.36x400x2.5x1=0.07 V.=0.02 % 
e(total)=0.88% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  
 
Cálculo de la Línea: V22 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia activa:  1.5 kW. 
- Potencia aparente red:  4.2 kVA. 
 
I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 4.2x1000/(1,732x400)=6.06 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.62  
e(parcial)=15x4200/51.03x400x2.5=1.23 V.=0.31 % 
e(total)=0.86% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: P2 - FOCUS 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1500x1.25=1875 W. 
 

I=1875/1,732x400x0.8x1=3.38 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.85  
e(parcial)=2x1875/51.36x400x2.5x1=0.07 V.=0.02 % 
e(total)=0.88% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  
 
Cálculo de la Línea: V23 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
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- Potencia activa:  1.5 kW. 
- Potencia aparente red:  4.2 kVA. 
 
I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 4.2x1000/(1,732x400)=6.06 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.62  
e(parcial)=15x4200/51.03x400x2.5=1.23 V.=0.31 % 
e(total)=0.86% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: P3 - FOCUS 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1500x1.25=1875 W. 
 

I=1875/1,732x400x0.8x1=3.38 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.85  
e(parcial)=2x1875/51.36x400x2.5x1=0.07 V.=0.02 % 
e(total)=0.88% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  
 
Cálculo de la Línea: V24 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia activa:  1.5 kW. 
- Potencia aparente red:  4.2 kVA. 
 
I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 4.2x1000/(1,732x400)=6.06 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.62  
e(parcial)=15x4200/51.03x400x2.5=1.23 V.=0.31 % 
e(total)=0.86% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
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Cálculo de la Línea: P4 - FOCUS 3 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1500x1.25=1875 W. 
 

I=1875/1,732x400x0.8x1=3.38 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.85  
e(parcial)=2x1875/51.36x400x2.5x1=0.07 V.=0.02 % 
e(total)=0.88% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  
 
Cálculo de la Línea: V25 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia activa:  1.5 kW. 
- Potencia aparente red:  4.2 kVA. 
 
I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 4.2x1000/(1,732x400)=6.06 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.62  
e(parcial)=15x4200/51.03x400x2.5=1.23 V.=0.31 % 
e(total)=0.86% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: P5 - FOCUS 5 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1500x1.25=1875 W. 
 

I=1875/1,732x400x0.8x1=3.38 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.85  
e(parcial)=2x1875/51.36x400x2.5x1=0.07 V.=0.02 % 
e(total)=0.88% ADMIS (6.5% MAX.) 
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Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  
 
Cálculo de la Línea: V26 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia activa:  1.5 kW. 
- Potencia aparente red:  4.2 kVA. 
 
I= Sv x 1000 / (1.732 x U) = 4.2x1000/(1,732x400)=6.06 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.72  
e(parcial)=15x4200/51.01x400x2.5=1.23 V.=0.31 % 
e(total)=0.86% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: P6 - RESERVA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1500x1.5=2250 W. 
 

I=2250/1,732x400x0.8x1=4.06 A. 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.22  
e(parcial)=2x2250/51.29x400x2.5x1=0.09 V.=0.02 % 
e(total)=0.88% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Protecciones a sobrecargas y c.c. integradas en variador  
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
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2.3.1. Càlcul de seccions 

Quadre general de comandament i protecció  
Denominació P.Cálcul 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Secció  
(mm²) 

I.Cálcul 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensions(mm) 
Tub,Canal,Band. 

SQ TRAMOIA 24375 40 4x25+TTx16Cu 43.98 110 0.49 0.55 75x60 

Subquadre SQ TRAMOIA  

 
Denominació P.Cálcul 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Secció  
(mm²) 

I.Cálcul 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensions(mm) 
Tub,Canal,Band. 

V1 2400 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.46 26.5 0.18 0.72 75x60 

L1 937.5 2 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 26 0.01 0.73  

V2 2400 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.46 26.5 0.18 0.72 75x60 

L2 937.5 2 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 26 0.01 0.73  

V3 2400 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.46 26.5 0.18 0.72 75x60 

L3 937.5 2 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 26 0.01 0.73  

V4 2400 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.46 26.5 0.18 0.72 75x60 

L4 937.5 2 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 26 0.01 0.73  

V5 2400 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.46 26.5 0.18 0.72 75x60 

L5 937.5 2 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 26 0.01 0.73  

V6 2400 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.46 26.5 0.18 0.72 75x60 

L6 937.5 2 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 26 0.01 0.73  

V7 2400 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.46 26.5 0.18 0.72 75x60 

L7 937.5 2 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 26 0.01 0.73  

V8 2400 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.46 26.5 0.18 0.72 75x60 

L8 937.5 2 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 26 0.01 0.73  

V9 2400 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.46 26.5 0.18 0.72 75x60 

L9 937.5 2 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 26 0.01 0.73  

V10 2400 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.46 26.5 0.18 0.72 75x60 

L10 937.5 2 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 26 0.01 0.73  

V11 2400 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.46 26.5 0.18 0.72 75x60 

L11 937.5 2 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 26 0.01 0.73  

V12 2400 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.46 26.5 0.18 0.72 75x60 

L12 937.5 2 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 26 0.01 0.73  

V13 2400 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.46 26.5 0.18 0.72 75x60 

L13 937.5 2 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 26 0.01 0.73  

V14 2400 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.46 26.5 0.18 0.72 75x60 

L14 937.5 2 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 26 0.01 0.73  

V15 2400 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.46 26.5 0.18 0.72 75x60 

L15 937.5 2 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 26 0.01 0.73  

V16 2400 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.46 26.5 0.18 0.72 75x60 

L16 937.5 2 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 26 0.01 0.73  

V17 2400 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.46 26.5 0.18 0.72 75x60 

L17 937.5 2 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 26 0.01 0.73  

V18 2400 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.46 26.5 0.18 0.72 75x60 

L18 937.5 2 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 26 0.01 0.73  

V19 2400 15 3x25+TTx16Cu 3.46 116 0.02 0.57 75x60 

L19 937.5 2 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 26 0.01 0.57  

V20 2400 15 3x25+TTx16Cu 3.46 116 0.02 0.57 75x60 

L20 937.5 2 3x2.5+TTx2.5Cu 1.69 26 0.01 0.57  

V21 4200 15 3x2.5+TTx2.5Cu 6.06 26.5 0.31 0.86 75x60 

P1 - TELÓ 1875 2 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 26 0.02 0.88  

V22 4200 15 3x2.5+TTx2.5Cu 6.06 26.5 0.31 0.86 75x60 

P2 - FOCUS 1 1875 2 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 26 0.02 0.88  

V23 4200 15 3x2.5+TTx2.5Cu 6.06 26.5 0.31 0.86 75x60 

P3 - FOCUS 2 1875 2 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 26 0.02 0.88  

V24 4200 15 3x2.5+TTx2.5Cu 6.06 26.5 0.31 0.86 75x60 

P4 - FOCUS 3 1875 2 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 26 0.02 0.88  

V25 4200 15 3x2.5+TTx2.5Cu 6.06 26.5 0.31 0.86 75x60 

P5 - FOCUS 5 1875 2 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 26 0.02 0.88  

V26 4200 15 3x2.5+TTx2.5Cu 6.06 26 0.31 0.86  

P6 - RESERVA 2250 2 3x2.5+TTx2.5Cu 4.06 26 0.02 0.88  
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2.3.2. Càlcul de curt-circuit 

Quadre general de comandament i protecció  

Denominació Longitud 
(m) 

Secció  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de T 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Corbes 
valides 

SQ TRAMOIA 40 4x25+TTx16Cu 9.44 10 1527.39 5.48   50;B,C,D 

 
Subquadre SQ TRAMOIA  

Denominació Longitud 
(m) 

Secció  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de T 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Corbes 
valides 

V1 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 4.5 444.11 0.65   10;B,C,D 

L1 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.99  405.72 0.78    

V2 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 4.5 444.11 0.65   10;B,C,D 

L2 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.99  405.72 0.78    

V3 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 4.5 444.11 0.65   10;B,C,D 

L3 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.99  405.72 0.78    

V4 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 4.5 444.11 0.65   10;B,C,D 

L4 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.99  405.72 0.78    

V5 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 4.5 444.11 0.65   10;B,C,D 

L5 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.99  405.72 0.78    

V6 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 4.5 444.11 0.65   10;B,C,D 

L6 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.99  405.72 0.78    

V7 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 4.5 444.11 0.65   10;B,C,D 

L7 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.99  405.72 0.78    

V8 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 4.5 444.11 0.65   10;B,C,D 

L8 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.99  405.72 0.78    

V9 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 4.5 444.11 0.65   10;B,C,D 

L9 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.99  405.72 0.78    

V10 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 4.5 444.11 0.65   10;B,C,D 

L10 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.99  405.72 0.78    

V11 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 4.5 444.11 0.65   10;B,C,D 

L11 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.99  405.72 0.78    

V12 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 4.5 444.11 0.65   10;B,C,D 

L12 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.99  405.72 0.78    

V13 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 4.5 444.11 0.65   10;B,C,D 

L13 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.99  405.72 0.78    

V14 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 4.5 444.11 0.65   10;B,C,D 

L14 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.99  405.72 0.78    

V15 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 4.5 444.11 0.65   10;B,C,D 

L15 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.99  405.72 0.78    

V16 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.39 4.5 444.29 0.65   10;B,C,D 

L16 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.99  405.88 0.78    

V17 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.39 4.5 444.29 0.65   10;B,C,D 

L17 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.99  405.88 0.78    

V18 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.39 4.5 444.29 0.65   10;B,C,D 

L18 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.99  405.88 0.78    

V19 15 3x25+TTx16Cu 3.39 4.5 1228.58 8.47   10;B,C,D 

L19 2 3x2.5+TTx2.5Cu 2.73  974.21 0.13    

V20 15 3x25+TTx16Cu 3.39 4.5 1228.58 8.47   10;B,C,D 

L20 2 3x2.5+TTx2.5Cu 2.73  974.21 0.13    

V21 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 4.5 444.11 0.65   10;B,C,D 

P1 - TELÓ 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.99  405.72 0.78    

V22 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 4.5 444.11 0.65   10;B,C,D 

P2 - FOCUS 1 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.99  405.72 0.78    

V23 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 4.5 444.11 0.65   10;B,C,D 

P3 - FOCUS 2 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.99  405.72 0.78    

V24 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 4.5 444.11 0.65   10;B,C,D 

P4 - FOCUS 3 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.99  405.72 0.78    

V25 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 4.5 444.11 0.65   10;B,C,D 

P5 - FOCUS 5 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.99  405.72 0.78    

V26 15 3x2.5+TTx2.5Cu 3.38 4.5 444.11 0.65   10;B,C,D 

P6 - RESERVA 2 3x2.5+TTx2.5Cu 0.99  405.72 0.78    
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1. Objecte

L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les

previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com

informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut,

els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les

seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu

desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual

s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

1.1.Justificació de l’estudi

L’estudi bàsic de seguretat i salut, es redacta d'acord amb allò que disposa el Reial decret

1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l'article 4 d'aquest

Reial decret.

Aquest Estudi de Seguretat i Salut té indubtablement interès per a l’empresa constructora,

ja que els beneficis que aquesta pugui obtenir de la seva posada en pràctica, són

plenament satisfactoris tenint en compte les següents facetes:

a) Legal: Potenciar el compliment dels preceptes relatius a Salut i Seguretat en el Treball

recollits a la Legislació vigent.

b) Humana: El treballador se sent protegit i té una garantia de que s’han adoptat les

màximes mesures possibles per  assegurar la seva integritat física durant la realització de

las tasques, així com la de rebre l’assistència adequada davant de qualsevol imprevist,

creant d’aquesta manera situacions psicològiques d’adaptació al treball i procurant el seu

benestar a l’obra.

c) Econòmica: La medicina tècnica i prevencionista organitza la prevenció de riscos

racionalment i comptant amb els mitjans oportuns. Són rentables per a l’empresa,

augmentant la seva competitivitat en reduir els costos indirectes i directes que els

accidents i incidents ocasionin.

d) Tècnica: L’estudi de la prevenció contribueix a evitar riscos en zones d’interferències.

També agilita i facilita les tasques millorant així els mitjans de treball establerts al Projecte

en la planificació de l’obra.
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1.2.Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra

L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva

recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8

de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o

circulació.

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de

corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels

diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.

 La recollida dels materials perillosos utilitzats.

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.

 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball.

 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que

es realitzi a l'obra o prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

1.- L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord

amb els següents principis generals:

 Evitar riscos.

 Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

 Combatre els riscos a l'origen.

 Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció

dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció,

per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la

salut.

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
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 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.

 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la

influència dels factors ambientals en el treball.

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual

 Donar les degudes instruccions als treballadors.

2.- L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en

matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

3.- L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors

que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i

específic.

4.- L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es

tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures

preventives, que només podran adoptar-se com a única alternativa quan la magnitud dels

esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar.

5.- Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com

a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus

treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats

cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu

treball personal.
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2. Característiques de l’obra

2.1.Situació

Les obres del projecte es realitzaran al teatre municipal de Solsona, situat al terme

municipal de Solsona, comarca del Solsonès, província de Lleida.

2.2.Titular

Nom: Ajuntament de Solsona

Adreça: C/ Castell, 20 – SOLSONA –

2.3.Descripció de les obres

Les obres consisteixen en la instal·lació d’un sistema de motorització automatitzat al teatre

de Solsona

2.4. Interferències i serveis afectats

No existeix cap mena d’interferència ni afecta a cap servei.

2.5.Accés a les obres

L’accés a les obres no presenta problema i es realitzarà per l’accés posterior del teatre

pel C/Sant Pau, 27.

El titular controlarà els accessos a l’obra de manera que només les persones autoritzades

i amb les proteccions personals que són obligatòries puguin accedir a l’obra.

2.6.Centre assistencial

En cas d’accident, el centre assistencial més proper és troba al nucli de Solsona.

2.7.Termini d’execució

Es preveu una durada d’execució dels treballs de 1 mes.

2.8.Nombre de treballadors

Es preveu una mitjana de tres treballadors amb un màxim de quatre.
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3. Riscos

3.1. Identificació dels riscos

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra

establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, en aquest apartat

s'enumeren els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns

d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres

feines.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes,

talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més

adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació

veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs

posteriors (reparació, manteniment...).

3.2.Riscos durant l’execució de la instal·lació

 Caigudes de persones al mateix nivell.

 Caigudes de persones a diferent nivell.

 Talls per utilització d’eines manuals.

 Talls per utilització de guies i conductes.

 Punxades a les mans per utilització de guies y tubs.

 Cops per eines manuals.

 Sobre esforç per postures forçades.

 Cremades per soldadures.

3.3.Riscos aplicables a la posada en servei de la instal·lació

 Electrocució o cremades per la incorrecta protecció de quadres elèctrics.

 Electrocució o cremades per maniobres incorrectes en les línies.

 Electrocució o cremades per l’ús d’eines sense aïllament.

 Electrocució o cremades per connexions directes sense clavilles mascle - femella.

 Incendi per la incorrecta instal·lació de la xarxa elèctrica.
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4. Prevenció de riscos professionals

4.1.Mesures generals de prevenció

 A la fase d’obra, es tindrà cura en l’ordre i neteja, per evitar els riscos d’entrebancs.

 El muntatge d’aparells elèctrics (magneto tèrmics, etc.) serà executat sempre per

personal especialitzat, en prevenció dels riscos per muntatge incorrecte.

 La il·luminació mitjançant portàtils s’efectuarà utilitzant “porta làmpades estancs

amb mànec aïllat i reixa de protecció, “amb bombeta, alimentada amb 24 volts.

 Es prohibeix les connexions dels cables als quadres de subministrament elèctric

d’obra, sense la utilització de les clavilles mascle - femella.

 Les escales de mà a utilitzar seran de tipus tisora, dotades de sabates antilliscants

i cadena limitada d’obertura, per evitar els riscos per treball sobre superfícies

insegures i estretes.

 Les eines a utilitzar pels electricistes, estaran protegides amb material aïllant

normalitzat contra els contactes amb l’energia elèctrica.

 S’utilitzarà casc de seguretat per evitar cops al cap i protegir de caigudes

d’objectes.

 Utilització de pantalla manual o pantalla de casc en els treballs de soldadura.

 Botes de seguretat en tots els treballs d’obra i a ser possible tancades i amb

protecció de puntera.

4.2.Condicions de seguretat en treballs elèctrics

 Sempre que es vagi a intervenir en una instal·lació elèctrica, tant en l’execució de

la mateixa com en el seu manteniment, els treballs es realitzaran sense tensió,

assegurant-se la inexistència d’aquesta mitjançant els corresponents aparells de

mesura i comprovació.

 En el lloc de treball hi haurà sempre un mínim de dos operaris.

 S’utilitzaran guants i eines aïllants.

 Quan s’usin aparells o eines elèctriques, a més a més de connectar-les a terra

quan sigui necessari, estaran dotats d’un grau d’aïllament II, o estaran alimentats

amb una tensió inferior a 50 V mitjançant transformadors de seguretat.

 Seran bloquejats en posició d’obertura, si és possible, cadascun dels aparells de

protecció, seccionament i maniobra, col·locant en el seu comandament un avís

amb la prohibició de maniobrar-lo.

 No es restablirà el servei al finalitzar els treballs sense abans haver comprovat que

no existeixi perill.
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 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, com a mínim sense ferralla  ni claus a les soles.

4.3.Equips de protecció individual (EPI)

Casc:

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció, incloent els visitants.

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la

DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.

Les característiques principals són:

-Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a

1.000 V.

-Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no

hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les

peces interiors en contacte amb el cap.

Calçat de seguretat:

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents

mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de

calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5,

Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80.

 Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció

plantar).

 Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de

morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de

la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E.
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Guants:

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades,

picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

 cotó o punt: feines lleugeres

 cuir: manipulació en general

 làtex rugós: manipulació de peces que tallin

 lona: manipulació de fustes

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma

tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158

de 04-07-77.

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants

homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball

de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75.

Cinturons de seguretat:

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de

cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13,

Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77.

Les característiques principals són:

-Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de

desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar

sempre tibant per impedir la caiguda lliure.

Protectors auditius:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior

als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual.

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria

MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75.

Protectors de la vista:

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades

de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres

de seguretat i/o pantalles.Les ulleres i oculars de protecció antimpactes han d'estar

homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de

Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball

de 28-06-78, BOE de 09-09-78.
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Roba de treball:

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus

granota, facilitada per l'empresa. La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al

cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar.

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls lliurarà

roba impermeable.

4.4.Sistemes de proteccions col·lectives (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu que tenen com a funció

principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir:

Tanques autònomes de limitació i protecció:

Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La

tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.

Baranes:

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.

Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o

objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu.

Cables de subjecció de cinturó de seguretat (ancoratges):

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos

d'acord amb la seva funció protectora.

Escales de mà:

Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per

dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament.

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar

moviments.

Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala.

4.5.Formació del personal de l’obra

S’impartirà formació en matèria de seguretat i salut al treball a tot el personal de l’obra.

Abans de l’inici dels treballs específics, s’instruirà a les persones que intervinguin sobre

els riscos amb els que pot trobar-se i manera d’evitar-los, mesures de protecció, previsions

inicials i normes d’actuació durant els treballs.
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4.6.Primers auxilis

Es disposarà d’una farmaciola que contindrà el material especificat en l’Ordenança

General de Seguretat i Higiene en el Treball. Estarà sota responsabilitat d’un productor

prèviament ensinistrat.

4.7.Assistència als accidentats

S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents centres mèdics (serveis propis,

mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris. etc.) a on s’haurà de traslladar els

accidentats per al seu ràpid i efectiu tractament.

És convenient disposar a l’obra, i en lloc visible, d’una llista dels telèfons i adreces dels

centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per a facilitar un ràpid transport

dels possibles accidentats als centres d’assistència.

Per aconseguir una ràpida assistència sanitària, primer s’atendrà a l’accidentat

potencialment greu i seguidament es realitzaran els tràmits administratius corresponents.

En cas d’accident  molt greu s’avisarà a:

 Departament de personal.

 Direcció o màxim delegat de l’empresa constructora a la zona (avís als familiars).

 Serveis de la Seguretat Social i metge de l’empresa.

 Direcció facultativa de la obra.

En aquests casos d’accidents que per les seves conseqüències o perquè no pugui

recuperar-se amb vida el cos de l’accidentat, és necessari posar-ho en coneixement de la

policia i del jutjat corresponent. També es podrà avisar, si les conseqüències ho

requereixen, als bombers.

4.8.Reconeixement mèdic

El contractista acreditarà que el seu personal a l’obra a passat un reconeixement mèdic

que es repetirà cada any.

5. Disposicions legals d’aplicació

 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL.

Ordren de 31-1-1940, del Ministerio de Trabajo (BOE nº 34 de 3-2-1940). Reglamento

derogado, excepto cabeza. VII “Andamios” por la Ordenanza General de Seguridad e

Higiene en el Trabajo (Orden de 9-3-1971).
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 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL.

Orden de 20-5-1992, del Ministerio de Trabajo (BOE nº 167 de 14-6-1952).

* Modificación del artículo 115. Orden de 10-12-1953 (BOE nº 356 de 22-12-1953).

ORDENANÇA DE TREBALL PER A LES INDUSTRIES DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE

I CERÀMICA.

Orden de 28-8-1970, del Ministerio de Trabajo (BOE nº 213 al 216 de 5, 7, 9-9-1970) (C.E.

nº 249 de 17-10-1970).

*Modificación de la ordenanza. Orden de 27-7-1973 (BOE nº 182 de 31-7-1973).

 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL.

Orden de 9-3-1971, del Ministerio de Trabajo (BOE nº 64 y 65 de 16 y 17-3-1971). (C.E.

BOE nº 82 de 6-3-1971).

 REGLAMENT D’APARELLS ELEVADORS PER A OBRA.

Orden de 23-5-1977, Ministerio de Trabajo (BOE nº 141 de 14-6-1977). (C.E. BOE nº 170

de 18-7-1977).

* Modificación artículo 65. Orden de 7-3-1981 (BOE núm. 63 de 14-3-1981).

 REGLAMENT DE SEGURETAT EN LES MÀQUINES.

Real Decreto 1495/1986, de 26-5, de la Presidencia del Gobierno (BOE nº 173, de 21-7-

1986) (C.E. nº 238 de 4-10-1986).

* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19-5, del Ministerio de Relaciones con las

Cortes y de la Secretaría de Gobierno (BOE nº 132 de 3-6-1989).

* Instrucción Técnica complementaria ITC-MSG.SMI. Orden de 8-4-1991, del Ministerio

de Relaciones con las Cortes y de Secretaría de Gobierno (BOE nº 87 de 11-4-1991).

* Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24-5, del Ministerio de Relaciones con las

Cortes y de la Secretaría de Gobierno (BOE nº 130 de 31-5-1991).

 INFRACCIONS Y SANCIONS A L’ORDRE SOCIAL.

Ley 8/1988 de 7-4, de la Jefatura del Estado (BOE nº 91 de 15-4-1988).

* Disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 84-528-CEE sobre aparatos

elevadores y de manejo mecánico. Real Decreto 474/1988 de 30-3, del Ministerio de

Industria y Energía (BOE nº 121 de 20-5-1988).

 S’aprova la INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA ITC-MIE-AEM4 DEL

REGLAMENT D’APARELLS D’ELEVACIÓ I MANUTENCIÓ, referent a “GRUES MÒBILS

AUTOPROPULSADES USADES”. Real Decreto 2370/1996, de 18-11, del Ministerio de

Industria y Energía (BOE nº 24-12-1996).

 DISPOSICIONS D’APLICACIÓ DE LA DIRECTIVA DEL CONSELL 89-392-CEE,

relativa a la APROXIMACIÓ DE LES LEGISLACIONS DELS ESTATS MEMBRES

SOBRE MÀQUINES. Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de
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Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE nº 297 de 11-12-1995).

 REGULACIÓ DE LES CONDICIONS PER A LA COMERCIALIZACIÓ I LA LLIURE

CIRCULACIÓ INTERCOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes

y de la Secretaría de Gobierno (BOE nº 311 de 28-12-1992). (C.E. BOE nº 42 de 24-2-

1993).

* Modificación. Real Decreto 159/1995 de 3-2, del Ministerio de la Presidencia (BOE nº 57

de 8-3-1995). (C.E. BOE nº 57 de 8-3-1995).

Obligatorietat de la inclusió d’un ESTUDI DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL

EN ELS PROJECTES D’EDIFICACIÓ I OBRES PÚBLIQUES.

Real Decreto 555/1986 de 21-2, de la Presidencia de Gobierno (BOE nº 69 de 21-3-1986).

* Nueva redacción de algunos artículos. Real Decreto 84/1990 de 19-1, del Ministerio de

Relaciones con las Cortes y de la Secretaría de Gobierno (BOE nº 22 de 25-1-1990). (C.E.

BOE nº 38 de 13-2-1990).

 S’aprova el model de LLIBRE D’INCIDÈNCIES.

Orden de 29-6-1987, del Departamento de Trabajo (DOGC nº 862 y 863 de 10 y 13-7-

1987).

 S’estableixen els requisits i dades de les COMUNICACIONS D’OBERTURA O

REANUL·LACIÓ D’ACTIVITATS D’EMPRESES I CENTRES DE TREBALL.

Orden de 6-5-1998, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE nº 117 de 16-5-

1988).

 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS EN FRONT ALS RISCOS DERIVATS

D’EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL TREBALL.

Real decreto 1316/1989 de 27-10, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la

Secretaría de Gobierno (BOE nº 263 de 2-11-1989). (C.E. BOE nº 295 de 9-12-1989 y nº

126 de 26-5-1990).

 TEXT REFÓS DE LA LLEI DE L’ESTATUT DELS TREBALLADORS.

Real Decreto Legislativo 1/1995 de 14-3, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

(BOE 29-3-1995).

 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

Ley 31/1995, de 10-11 de la Jefatura del Estado (BOE nº 269 de 10-11-1995).

 S’aprova el REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.

Real Decreto 39/1997, de 17-1, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 27

de 31-1-1996).

 DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SEÑALITZACIÓ DE SEGURETAT I

SALUT AL TREBALL.
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Real Decreto 485/1997 de 14-4 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97

de 23-4-1997).

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA

MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE COMPORTEN RISCOS, EN

PARTICULAR ELS DORSOS LUMBARS, PER ALS TREBALLADORS.

Real Decreto 487/1997, de 14-4, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97

de 23-4-1997).

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS LLOCS DE TREBALL.

Real Decreto 486/1997, de 14-4, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97

de 23-4-1997).

 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB

L’EXPOSICIÓ D’AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.

Real Decreto 665/1997, de 12-5, del Ministerio de la Presidencia (BOE nº 124 de 24-5-

1997).

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILIZACIÓ

PELS TREBALLADORS D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

Real Decreto 773/1997 de 30-5, del Ministerio de la Presidencia (BOE nº 140 de 12-6-

1997).

 S’estableixen les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT PER L’UTILIZACIÓ

PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.

Real decreto 1215/1997, de 18-7, del Ministerio de la Presidencia (BOE nº 188 de 7-8-

1997).

S’estableixen les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES

DE CONSTRUCCIÓ.

Real Decreto 1627/1997, de 24-10, del Ministerio de la Presidencia (BOE nº 256 de 25-

10-1997).

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
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1. Prescripcions generals 
1.1. Règim jurídic 

El Contracte corresponent al present Projecte es regirà per la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques i el seu reglament d’aplicació, i per les prescripcions dels 

Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Generals. 

El contractista renuncia al fur del seu domicili social en totes les qüestions que 

sorgeixin amb motiu de les obres. 

1.2. Classificació del contractista 
La classificació del Contractista de les obres incloses al present projecte es troba al 

punt corresponent de la memòria. 

1.3. Coneixement dels documents contractuals 
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents 

annexos que formen el mateix o de les Instruccions, Plecs o Normes de tota classe 

promulgats per l’Administració que puguin tenir aplicació a l’execució del pactat, i 

especialment dels enumerats en el Capítol 1 del Plec, no eximirà al Contractista de 

l’obligació del seu compliment. 

El Contractista haurà de revisar, immediatament després d’haver-los rebut, tots els 

plànols que li hagin estat facilitats i informar, en el termini màxim de trenta (30) dies, 

per escrit al Director d’Obra, sobre qualsevol error o omissió que apreciï en ells. En el 

cas que no trobi cap contradicció haurà d’establir-ho, en el mateix termini i de la 

mateixa forma. 

1.4. Representació de l’administració 
L’Administració designarà un tècnic com a Director d’Obra, que serà responsable de la 

comprovació i vigilància de la correcta realització de l’obra contractada.  

Com a delegat d’aquest per supervisar directament les obres podrà nomenar-se un 

altre tècnic, que ostentarà la representació del Director d’Obra a tots els efectes 

previstos en el Plec.  

1.5. Representació, personal i oficina d’obra del contractista 
El Contractista haurà de designar un representant, anomenat Delegat del Contractista 

en el Plec, amb plens poders per responsabilitzar-se directament de l’execució de les 

obres.  

Haurà d’estar assabentat del projecte per poder actuar davant l’Administració com a 

Delegat del Contractista.  
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Excepte per a aquells casos en els que el Reglament General de Contractació o el 

Plec de Clàusules Administratives Generals estableixin els terminis precisos, el 

Delegat està obligat a prendre la decisió que estimi pertinent, quan sigui requerit per 

l’Administració, en un termini màxim de tres (3) dies, incloent-hi el temps emprat en 

realitzar totes les consultes que precisi.  

El Contractista entregarà al Director d’Obra, per a la seva aprovació si procedeix i amb 

la periodicitat que aquest determini, la relació de tot el personal que hagi de treballar 

en les obres. Qualsevol persona emprada pel Contractista que, a judici del Director 

d’Obra, observi mala conducta, sigui negligent o incompetent en les seves labors 

haurà d’ésser separada de l’obra, havent-se de substituir el més ràpid possible i mai 

en un termini superior a deu (10) dies.  

El Contractista haurà d’instal·lar, abans del començament de les obres i mantenir-la 

mentre durin, una oficina d’obra en el lloc que consideri més apropiat, prèvia 

conformitat del Director d’Obra. El Contractista haurà de conservar en ella 

necessàriament, almenys una còpia autoritzada dels documents contractuals del 

Projecte i Llibre d’Ordres; l’Administració li subministrarà una còpia dels esmentats 

documents abans de la data en que tingui lloc la comprovació del replanteig. El 

Contractista no podrà procedir al canvi o trasllat de l’oficina d’obra sense autorització 

del Director d’Obra. 

1.6. Comunicacions amb l’administració 
El Llibre d’Ordres serà diligència prèviament per l’Administració, s’obrirà en la data de 

comprovació de replanteig i es tancarà en la recepció definitiva.  

Durant aquest període de temps estarà a disposició del Director d’Obra que, quan 

procedeixi, anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi 

oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura.  

El Contractista estarà també obligat a transcriure en l’esmentat Llibre totes les ordres o 

instruccions que rebi per escrit del Director d’Obra i a signar, als efectes procedents, 

l’oportú acusament de rebut, sense perjudici de la necessitat d’una posterior 

autorització de tals transcripcions per aquell, amb la seva signatura, en el Llibre 

indicat.  

Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d’Ordres passarà a poder de l’Administració, 

si bé podrà ser consultat en tot moment pel Contractista.  
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Totes les comunicacions entre el Director d’Obra i el Contractista s’enviaran amb una 

còpia a l’objecte de que el destinatari la signi, posant en el seu acabament 

"assabentat", i la retorni en el termini màxim de cinc (5) dies fent constar la data en 

que la retorna.  

1.7. Disposicions legals complementàries 
El Contractista vindrà obligat al compliment de totes les disposicions que s’estableixin 

en el Plec de Clàusules Administratives Generals pel que es refereix a les disposicions 

legals en matèria laboral, seguretat social, seguretat i higiene en el treball, propietat 

industrial i comercial, protecció a la indústria nacional, etc., que estiguin vigents durant 

el període d’execució de les obres. 

1.8. Subcontractes 
A més de les prescripcions que estableix el Reglament General de Contractació, es 

tindran en compte les següents especificacions:  

- El Contractista no subcontractarà cap part del contracte sense permís escrit de 

l’Administració.  

- Les sol·licituds per cedir qualsevol part del Contracte s’hauran de formular per 

escrit. El Director d’Obra podrà demanar qualsevol informació addicional abans 

de decidir si procedeix concedir la subcontractació.  

- El Contractista no podrà conferir en els subcontractes cap dret o concessió que 

ell no tingui adjudicat a través del Contracte.  

1.9. Assaigs i reconeixements 
Els assaigs i reconeixements verificats durant l’execució dels treballs no tenen altre 

caràcter que el de simples antecedents per a la recepció. En conseqüència, l’admissió 

de materials o de peces, en qualsevol forma que es realitzi abans de la recepció 

definitiva, no atenua les obligacions de solucionar o reposar que el Contractista 

contreu si les obres i instal·lacions resulten inacceptables, parcial o totalment en l’acte 

de reconeixement final i prova de recepció.  

1.10. Termini d’execució i programa de treball 
Excepte si es modifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el termini 

d’execució de les obres serà de tres (3) mesos.  

Dins dels quinze (15) dies següents a la data en que se li notifiqui l’autorització per 

iniciar les obres, el Contractista haurà de presentar al Director d’Obra un programa de 

treball ajustat a les anyades contractuals, i en el que s’especificaran els terminis 

parcials i data d’acabament de les diferents obres.  
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L’incompliment del termini d’execució dels terminis parcials del programa per causes 

imputades al Contractista, donarà lloc a l’aplicació de sancions conforme al previst per 

l’esmentat Reglament.  

1.11. Facilitats per a la inspecció 
El Contractista proporcionarà al Director d’Obra i als seus Delegats o subalterns tota 

classe de facilitats per als replantejaments, així com per a la inspecció de la mà d’obra 

en tots els treballs, amb l’objecte de comprovar el compliment de les condicions 

establertes en el Plec, permetent l’accés a qualsevol part de l’obra, àdhuc als tallers o 

fàbriques on es produeixin els materials o es realitzin treballs per a les obres.  

1.12. Replanteig de les obres 
L'Enginyer Encarregat de les Obres serà responsable dels replanteigs necessaris per 

a la seva execució i subministrarà al Contractista tota la informació que es precisi 

perquè les Obres puguin ser realitzades.  

El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d'obra 

necessaris per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o 

de referència que es requereixin.  

Per a la realització del replanteig, redacció de l’acta corresponent i execució de les 

obres replantejades es complirà allò disposat en la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques i en el Reglament per a la seva aplicació.  

1.13. Suspensió de les obres 
En cas que fos necessari realitzar suspensions temporals, parcials o totals, o 

suspensió definitiva de les obres, s’aplicarà el que dicta al respecte el Reglament 

General de Contractació i el Plec de Clàusules Administratives Generals. 

1.14. Resolució del contracte 
La resolució del contracte es regirà per allò establert en el Reglament General de 

Contractació i en les Clàusules del Capítol cinquè (V) del Plec de Clàusules 

Administratives Generals. A més a més es tindrà en compte el següent:  

- En cas de rescissió es donarà al Contractista un termini, a determinar per 

l’Administració, per a que utilitzi el material arreplegat i acabi aquelles unitats 

d’obres incompletes que decideixi el Director d’Obra. En cas de negar-s’hi, 

l’Administració podrà incautar-se mitjançant Acta i en presència del Contractista 

o del seu representant, dels materials i mitjans auxiliars precisos per realitzar 

aquella terminació; si no existissin a l’obra tals materials i equips en la mesura 

de les obres realitzades, es prescindirà d’aquelles parts que el Director d’Obra 
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estimi que es deterioraran com a conseqüència de la paralització, resultant 

obres inútils.  

- Si la rescissió és deguda a incompliment del Contracte per part del 

Contractista, els mitjans auxiliars d’aquests podran ésser utilitzats per 

l’Administració per a l’acabament de les obres mitjançant l’abonament d’un 

preu contradictori. En el cas que el Director d’Obra i el Contractista no es 

posessin d’acord sobre el preu, en el termini de quinze (15) dies decidirà, 

inapel·lable, l’Administració.  

- Si alguna part de les obres inacabades resulten no sols inútils sinó perjudicials i 

perilloses per a terceres persones, el Contractista estarà obligat a acabar-les 

segons les condicions del paràgraf anterior, o restituir les condicions del terreny 

anteriors a la seva intervenció. En cas de negar-s’hi, l’Administració realitzarà 

els treballs que estimi necessaris per eliminar aquests perills, deduint el seu 

valor de la liquidació de les obres realitzades pel Contractista.  

- Qualsevol que sigui la causa que motivi la rescissió del Contracte, les 

despeses de liquidació, així com les originades per la retirada dels mitjans 

auxiliars, seran de compte del Contractista. 

1.15. Recepció definitiva de l’obra 
Passat el termini de garantia, que serà de dotze (12) mesos, es procedirà a la recepció 

i liquidació definitiva de les obres d’acord amb la normativa que detalla el Reglament 

General de contractació i el Plec de Clàusules Administratives Generals.  

En el cas de que, durant el reconeixement obligat, es trobessin defectes o danys en 

les obres imputables al Contractista, aquest queda obligat a reparar-los i el termini de 

garantia s’estendrà a sis (6) mesos més.  

2. Condicions tècniques generals per a l’execució i muntatge d’instal·lacions 
elèctriques en baixa tensió 
2.1. Condicions generals. 

 

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

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

altres disposicions vigents referents a materials i prototips de construcció.  

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

contracta, que es creguin necessaris per a acreditar la seva qualitat. Qualsevol altre 

que hagi estat especificat i sigui necessari emprar haurà de ser aprovat per l'Adreça 

Tècnica, bé entenent que serà rebutjat el qual no reuneixi les condicions exigides per 

la bona pràctica de la instal·lació.  
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Els materials no consignats en projecte que donessin lloc a preus contradictoris 

reuniran les condicions de bondat necessàries, segons el parer de l'Adreça 

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

condicions exigides.  

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

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

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i complint estrictament les instruccions 

rebudes per l'Adreça Facultativa, no podent, per tant, servir de pretext al contractista la 

baixa en subhasta, per a variar aquesta esmerçada execució ni la primeríssima qualitat 

de les instal·lacions projectades quant als seus materials i mà d'obra, ni pretendre 

projectes addicionals.  

2.2. Canalitzacions elèctriques. 
Els cables es col·locaran a l’interior de tubs o canals, fixats directament sobre paret, 

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

sota motlles, en safata o suport de safata, segons s'indica a la Memòria, Plànols i 

Mesures.  

Abans d'iniciar l’estesa de la xarxa de distribució, haurien d'estar executats els 

elements estructurals que hagin de suportar-la o en els quals hagi d’anar encastada: 

forjats, etc. Excepte quan a l'estar previstes s'hagin deixat preparades les 

canalitzacions necessàries al executar l'obra prèvia, haurà de replantejar-se sobre 

aquesta en forma visible la situació de les caixes de mecanismes, de registre i 

protecció, així com el recorregut de les línies, assenyalant de forma convenient la 

naturalesa de cada element.  

2.3. Conductors aïllats sota tubs protectors. 
Els tubs protectors poden ser:  
- Tub i accessoris metàl·lics.  
- Tub i accessoris no metàl·lics.  
- Tub i accessoris composts (constituïts per materials metàl·lics i no metàl·lics).  
 
Els tubs es classifiquen segons el disposat en les normes següents:  
UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemes de tubs rígids.  
UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemes de tubs corbables.   
UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemes de tubs flexibles. 
UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemes de tubs enterrats.  

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

de ser inferiors als declarats per al sistema de tubs.  
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La superfície interior dels tubs no haurà de presentar en cap punt arestes, aspresa o 

fissures susceptibles de fer malbé els conductors o cables aïllats o de causar ferides a 

instal·ladors o usuaris. Les dimensions dels tubs no enterrats i amb unió roscada 

utilitzats en les instal·lacions elèctriques són les que es prescriuen en la UNE-EN 

60.423. Per als tubs enterrats, les dimensions es corresponen amb les indicades en la 

norma UNE-EN 50.086 -2-4. Per a la resta dels tubs, les dimensions seran les 

establertes 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.  

Pel que fa a la resistència, a l'efecte del foc considerats en la norma particular per a 

cada tipus de tub, se seguirà l'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 haurien de ser preferentment rígids i en 

casos especials podran usar-se tubs corbables. Les seves característiques mínimes 

seran les indicades a continuació:  

Característica  Codi Grau 

- Resistència a la compressió  4 Forta 

 - 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  1 - 2 Rígid/corbable 

- Propietats elèctriques  1 - 2 Continuïtat elèctrica/aïllant 

 - Resistència a la penetració d'objectes 
sòlids  

4 Contra objectes D ø1 mm 

- Resistència a la penetració de l'aigua  2 
Contra gotes d'aigua caient 
verticalment quan el sistema de 
tubs està inclinat 15 º 

- Resistència a la corrosió de tubs 
metàl·lics  

2 
Protecció interior i exterior 
mitjana i composts 

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

flexibles, amb unes característiques mínimes indicades a continuació:  

1º/ 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  1-2-3-4  Qualsevol de les especificades 

- Propietats elèctriques 0 No declarades 

 -Resistència a la penetració 
d'objectes sòlids  

4 Contra objectes D ø1 mm 

- Resistència a la penetració de 
l'aigua  

2  
Contra gotes d'aigua caient verticalment 
quan el sistema de tubs està inclinat 15 
º 

 - Resistència a la corrosió de tubs 
metàl·lics  

2 
Protecció interior i exterior mitjana i 
composts 

 - 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 

2º/ Tubs encastats empotrats en formigó o canalitzacions precablejadas.  

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  1-2-3-4  Qualsevol de les especificades 

- 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 mitjana i 
composts 

- Resistència a la tracció  0 No declarada 

- Resistència a la propagació 1 No propagador 
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de la flama  

- 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 Forta 

- 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 ½ Continuïtat/aïllat 

- Resistència a la penetració d'objectes 
sòlids 

4 Contra objectes D ø1 mm 

- Resistència a la penetració de l'aigua 2 
Contra gotes d'aigua caient 
verticalment quan el sistema de 
tubs està inclinat 15º 

- Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics 2 
Protecció interior mitjana i 
exterior elevada i composts 

- 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 superiors a 16 mm2.  

Tubs en canalitzacions enterrades.  

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  1-2-3-4  Qualsevol de les especificades 

- Propietats elèctriques  0 No declarades 

- Resistència a la penetració 
d'objectes sòlids     

4 Contra objectes D ø1 mm 

- Resistència a la penetració de 
l'aigua  3 

Contra l'aigua en forma de 
pluja 
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- Resistència a la corrosió de 
tubs metàl·lics  2 

Protecció interior i exterior 
mitjana i composts 

- 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 empotrats 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.  

Instal·lació.  

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

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

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

característiques mínimes segons el tipus d'instal·lació.  

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

prescripcions generals següents:  

- El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o 

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

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

assegurin la continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors.  

- Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran ser muntats entre si en calent, 

recobrint l'enllaç amb una cua especial quan es precisi una unió estanca.  

- Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de 

secció inadmissibles. Els ràdios mínims de curvatura per a cada classe de tub seran 

els especificats pel fabricant conformi a UNE-EN  

- Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de 

col·locar-los i fixats aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres 
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que es considerin convenients, que en trams rectes no estaran separats entre si més 

de 15 metres. El nombre de corbes en angle situades entre dos registres consecutius 

no serà superior a 3. Els conductors s'allotjaran normalment en els tubs després de 

col·locats aquests.  

- Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels 

conductors en els tubs o servir al mateix temps com caixes d’empalmar o derivació.  

- Les connexions entre conductors es realitzaran en 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 talls que permetin allotjar 

sobradament tots els conductors que hagin de contenir. La seva profunditat serà 

almenys igual al diàmetre del tub major més un 50 % del mateix, amb un mínim de 40 

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

estances les entrades dels tubs en les caixes de connexió, haurien d'emprar-se 

premsaestopas o ràcord adequats.  

- En els tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la possibilitat que 

es produeixin condensacions d'aigua en el seu interior, per a això es triarà 

convenientment el traçat de la seva instal·lació, preveient l'evacuació i establint una 

ventilació apropiada en l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat, com pot ser, 

per exemple, l'ús d'una "T" de la qual un dels braços no s'empra.  

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

elèctrica haurà de quedar convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs 

metàl·lics flexibles, és necessari que la distància entre dues posades a terra 

consecutives dels tubs no excedeixi de 10 metres.  

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

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

següents prescripcions:  

- Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de brides o abraçaderes 

protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà, 

com màxim, de 0,50 metres. Es disposaran fixacions d'una i una altra part en els 

canvis d'adreça, en els empalmes 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 fent servir els accessoris necessaris.  
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- En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els 

punts extrems no 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, les següents 

prescripcions:  

- En la instal·lació dels tubs en 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 de 1 centímetre d'espessor, com mínim. En els angles, l'espessor d'aquesta capa 

pot reduir-se a 0,5 centímetres.  

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

les plantes inferiors. 

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

entre forjat i revestiment, tubs que haurien de quedar recoberts per una capa de 

formigó o morter de 1 centímetre d'espessor, com mínim, a més del revestiment.  

- En els canvis d'adreça, 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 en 

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 màxim, de sòl o sostres i els verticals a 

una distància dels angles de cantons no superior a 20 centímetres.  

2.4. 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 següents prescripcions:  
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- Es fixaran sobre les parets per mitjà de brides, abraçaderes, o collarets de manera 

que no perjudiquin les cobertes dels mateixos.  

- Amb la finalitat de 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 successius, 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 ràdio no serà inferior a 

10 vegades el diàmetre exterior del cable.  

- Els creuaments dels cables amb canalitzacions no elèctriques es podran efectuar per 

la part anterior o posterior a aquestes, deixant una distància mínima de 3 cm entre la 

superfície exterior de la canalització no elèctrica i la coberta dels cables quan 

l'encreuament s'efectuï per la part anterior d'aquella.  

- Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels locals o 

emplaçaments així ho exigeixin, utilitzant-se a aquesta fi caixes o altres dispositius 

adequats. L'estanqueïtat podrà quedar assegurada amb l'ajuda de premsaestopas. 

 - Els empalmes i connexions es faran per mitjà de caixes o dispositius equivalents 

proveïts de tapes desmuntables que assegurin alhora la continuïtat de la protecció 

mecànica establerta, l'aïllament i la inaccessibilitat de les connexions i permetent la 

seva verificació en cas necessari.  

-No s’utilitzarà aquest sistema en locals humits. (interior de les galeries) 

2.5. Conductors aïllats enterrats. 
Les condicions per a aquestes canalitzacions, en les quals els conductors aïllats 

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

s'establiran d'acord amb l'assenyalat en la Instruccions ITC-BT-07 i ITC-BT-21.  

2.6. Conductors aïllats directament encastats en estructures. 
Per a aquestes canalitzacions són necessaris conductors aïllats en 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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2.7. 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 propagadores de la flama.  

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

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

continus o bé estaran compresos entre dues superfícies paral·leles com en el cas de 

falsos sostres o murs amb Camarles d'aire.  

La secció dels buits serà, com 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 a protegir aquestes contra accions previsibles.  

S'evitaran, dintre del possible, les aspresa en l'interior dels buits i els canvis d'adreça 

dels mateixos en un nombre elevat o de petit radi de curvatura. La canalització podrà 

ser reconeguda i conservada sense que sigui necessària la destrucció parcial de les 

parets, sostres, etc., o els seus guarnits i decoracions.  

Els empalmes i derivacions dels cables seran accessibles, disposant-se per a ells les 

caixes de derivació adequades. S'evitarà que puguin produir-se infiltracions, fugides o 

condensacions d'aigua que puguin penetrar en 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 el moment de realitzar la 

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

2.8. Conductors aïllats sota canals protectores. 
La canal protectora és un material d'instal·lació constituït per un perfil de parets 

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

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

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

"canals amb tapa d'accés que només poden obrir-se amb eines". En el seu interior es 

podran col·locar mecanismes tals com interruptors, prens de corrent, dispositius de 

comandament i control, etc., sempre que es fixin d'acord amb les instruccions del 

fabricador.  
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També es podran realitzar empalmes de conductors en el seu interior i connexions als 

mecanismes.  

Les canalitzacions per a instal·lacions superficials ordinàries tindran unes 

característiques mínimes indicades a continuació: 

 

 

Característica Grau 

Dimensió del costat major de la secció transversal ø 16 mm > 16 mm 

- Resistència a l'impacte Molt lleugera  Mitja 

- Temperatura mínima de instal·lació i servei. 15 ºC - 5 ºC 

- Temperatura màxima de instal·lació i servei. 60 ºC  60 ºC 

- Propietats elèctriques elèctrica/aïllant Aïllant Continuïtat 

- Resistència a la penetració d’objectes sòlids 4 

No inferior 
a 2 
d'objectes 
sòlids 

- Resistència a la penetració d’aigua No declarada 

- Resistència a la propagació de la flama No propagador 

 

 El compliment d'aquestes característiques es realitzarà segons els assajos indicats en 

les normes UNE-EN 50l085.  

Les canals protectores per a aplicacions no ordinàries haurien 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 al que es destina; 

així mateix les canals seran no propagadores de la flama. Dites característiques seran 

conformis 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.  
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2.9. Conductors aïllats sota 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 amb molta pols. Els cables seran de tensió assignada no 

inferior a 450/750 V.  

Les motllures compliran les següents condicions:  

 

- 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, col·locar diversos conductors sempre que pertanyin 

al mateix circuit i la ranura present 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 mínim, de 6 mm.  

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

- Les motllures no presentaran discontinuïtats 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 a nivell del sostre o immediatament damunt 

dels rodapeus.  

En absència d'aquests, la part inferior de la motllura estarà, com mínim, a 10 cm per 

sobre del sòl. 

 - En el cas d'utilitzar-se rodapeus rasurats, el conductor aïllat més baix estarà, com 

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 es creuin serà, com mínim de 1 cm en el cas d'utilitzar motllures 

especials per a l'encreuament i 3 cm, en el cas d'utilitzar tubs rígids encastats.  
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- Les connexions i derivacions dels conductors es farà mitjançant dispositius de 

connexió amb un cargol o sistemes equivalents.  

- Les motllures no estaran totalment encastades en la paret ni recobertes amb papers, 

tapisseries o qualsevol un 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 seca; en cas contrari, les motllures se separaran de la paret 

per mitjà d'un producte hidròfug.  

2.10. 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 UNE 20.460 -5-52.  

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

immersió. L'amplària de les canals serà de 100 mm com 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 colzes, canvis de pla, reduccions, tes, 

unions, suportis, etc., tindran la mateixa qualitat que la safata.  

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

ferratges de suspensió, a distàncies tals que no es produeixin fletxes superiors a 10 

mm i estaran perfectament alineades amb els tancaments dels locals.  

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

de soldadura, havent-se d'utilitzar peces d'unió i cargols. Per a les unions o 

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

2.11. Normes d’instal·lació en presència d’altres canalitzacions no 
elèctriques. 

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb unes 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 tant, es mantindran separades per 

una distància convenient o per mitjà de pantalles calorífugues.  
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Les canalitzacions elèctriques no se situaran per sota altres canalitzacions que puguin 

donar lloc a condensacions, tals com les destinades a conducció de vapor, d'aigua, de 

gas, etc., llevat que es prenguin les disposicions necessàries per a protegir les 

canalitzacions elèctriques contra els efectes d'aquestes condensacions.  

2.12. Accessibilitat a les instal·lacions. 
Les canalitzacions haurien d'estar disposades de manera que facilitin la seva 

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

s'establiran de manera que mitjançant la convenient identificació dels seus circuits i 

elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions, transformacions, etc.  

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

tals com murs, envans i sostres, no es disposaran empalmes o derivacions de cables, 

estant protegides contra les deterioracions mecàniques, les accions químiques i els 

efectes de la humitat.  

Les cobertes, tapes o envolvents, comandaments i polsadors de maniobra d'aparells 

tals com mecanismes, interruptors, bases, reguladors, etc., instal·lats en els locals 

humits o mullats, seran de material aïllant.  

2.13. Conductors. 
 

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

en Memòria, Plànols i Mesures.  

 

2.14. Materials. 
 

Els conductors seran dels següents tipus:  

De 450/750 V de tensió nominal. 

- Conductor: de coure.  
- Formació: unipolars.  
- Aïllament: policlorur de viril (PVC). 
- Tensió de prova: 2.500 V. 
- Instal·lació: sota tub.  
- Normativa d'aplicació: UNE 21.031.  

De 0,6/1 kV de tensió nominal.  

- Conductor: de coure (o d'alumini, quan ho requereixin les especificacions del 
projecte).  
- Formació: uni-bi-tri-tetrapolars. 
 - Aïllament: policlorur de viril (PVC) o polietilè reticulat (XLPE).  
- Tensió de prova: 4.000 V.  
- Instal·lació: a l'aire o en safata. 
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 - 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 següent prova: A 

una mostra neta i seca de fil amb estany se li dóna la forma de cercle de diàmetre 

equivalent a 20 o 30 vegades el diàmetre del fil, a continuació de la qual cosa se 

submergeix durant un minut en una solució d'àcid hidroclorhídric de 1,088 de pes 

específic a una temperatura de 20 ºC. Aquesta operació s'efectuarà dues vegades, 

després de la qual cosa no haurien d'apreciar-se punts negres en el fil.  

 

La capacitat mínima de l'aïllament dels conductors serà de 500 V. Els conductors de 

secció igual o superior a 6 mm2 haurien d'estar constituïts per cable obtingut per trenat 

de fil de coure del diàmetre corresponent a la secció del conductor que es tracti.  

2.15. Dimensionament. 
 

Per a la selecció dels conductors actius del cable adequat a cada càrrega es farà 

servir el més desfavorable entre els següents criteris:  

- Intensitat màxima admissible. Com intensitat es prendrà la pròpia de cada càrrega. 

Partint de les intensitats nominals així establertes, s'elegirà la secció del cable que 

admeti aquesta intensitat d'acord a les prescripcions del Reglament Electrotècnic per a 

Baixa Tensió ITC-BT-19 o les recomanacions del fabricador, adoptant els oportuns 

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

majoració de la càrrega, s'haurien de tenir presents les Instruccions ITC-BT-44 per a 

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

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

manera que la caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol punt 

d'utilització, sigui menor del 3 % de la tensió nominal en l'origen de la instal·lació, per a 

enllumenat, i del 5 % per als altres usos, considerant alimentats tots els receptors 

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

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

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

manera que la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma dels valoris límits 

especificats per a ambdues.  
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- 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, parpadeig d'enllumenat, etc.  

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

1, en funció de la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació.  

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

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

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

instal·lació. Es podran instal·lar per les mateixes canalitzacions que aquests o bé en 

forma independent, seguint-se referent a això el que assenyalin les normes particulars 

de l'empresa distribuïdora de l'energia.  

2.16. 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 en la instal·lació o es faci una previsió per a un 

conductor de fase la seva 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 en el seu cas, aquells per als quals no es prevegi el seu 

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

2.17. Resistència d’aïllament i rigidesa dielèctrica. 
 

Les instal·lacions haurien de presentar una resistència d'aïllament almenys igual als 

valors indicats en la taula següent:  

Tensión nominal instalació Tensió assaig corrent continua (V) Resistencia aïllament 
(MΩ) 

 MBTS o MBTP     250    0,25 

 500 V      500    0,50  

 > 500 V     1000    1,00 
 

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

aguanti durant 1 minut una prova de tensió de 2U+1000 V a freqüència industrial, sent 

U la tensió màxima de servei expressada en volts, i amb un mínim de 1.500 V.  
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Les 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 a l'efecte de la seva protecció, a 

la sensibilitat que presentin els interruptors diferencials instal·lats com protecció contra 

els contactes indirectes.  

2.18. Caixes de connexions. 
 

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

material plàstic resistent incombustible o metàl·liques, en el cas de les quals estaran 

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

seran tals que permetin allotjar sobradament tots els conductors que hagin de contenir. 

La seva profunditat serà igual, almenys, a una vegada i mitjana el diàmetre del tub 

major, amb un mínim de 40 mm; el costat o diàmetre de la caixa serà d'almenys 80 

mm. Quan es vulguin fer estances les entrades dels tubs en les caixes de connexió, 

haurien d'emprar-se premsaestopas adequats.  

En cap cas es permetrà la unió de conductors, com empalmes o derivacions per 

simple retorçament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre 

utilitzant borns de connexió.  

Els conductes es fixaran correctament a totes les caixes de sortida i de pas, mitjançant 

contrafemelles i casquets. S'anirà amb compte que quedi al descobert el nombre total 

de fils de rosca a fi de que el casquet pugui ser perfectament estret contra l'extrem del 

conducte, després de la qual cosa s'estrenyerà la contrafemella per a posar 

correctament 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 un cargol s'usaran en instal·lacions permanents, els de tipus de 

rosca quan es precisi desmuntar la instal·lació, i els perns d'expansió seran d'obertura 

efectiva. Seran de construcció sòlida i capaces de resistir una tracció mínima de 20 kg. 

No es farà ús de claus per mitjà de subjecció de caixes o conductes.  

2.19. Mecanismes i preses de corrent. 
Els interruptors i commutadors tallaran el corrent màxim del circuit en què estiguin 

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

sense possibilitat de tornar a una posició intermitja. Seran del tipus tancat i de material 

aïllant. Les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura no 

pugui excedir de 65 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 
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seva càrrega nominal a la tensió de treball. Duran marcada la seva intensitat i tensions 

nominals, i estaran provades a una tensió de 500 a 1.000 volts.  

Les preses de corrent seran de material aïllant, duran marcades la seva intensitat i 

tensió nominals de treball i disposaran, com norma general, totes elles de posada a 

terra.  

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

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

tapa embellidora.  

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

caixa, la qual haurà d'estar dimensionada suficientment per a evitar falsos contactes.  

2.20. Quadres elèctrics. 
 

Tots els quadres elèctrics seran nous i es lliuraran a l’obra sense cap defecte. Estaran 

dissenyats seguint els requeriments d'aquestes especificacions i es construiran d'acord 

amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i amb les recomanacions de la 

Comissió Electrotècnica Internacional (CEI).  

Cada circuit de sortida del 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 estaran dissenyats per a servei interior, completament estancs a la pols i 

la humitat, ensamblatges i cablejats totalment de fàbrica, i estaran constituïts per una 

estructura metàl·lica de perfils laminats en fred, adequada per al muntatge sobre el sòl, 

i pannells de tancament de xapa d'acer de fort espessor, o de qualsevol altre material 

que sigui mecànicament resistent i no inflamable.  

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

plàstic, amb la part frontal transparent.  

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

similar, per a evitar l'entrada de pols.  
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Tots els cables s'instal·laran dins de canals provistos de tapa desmuntable. Els cables 

de força aniran en canals diferents en tot el seu recorregut de les canaletes per als 

cables de comandament i control.  

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

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

mai inferior a la quarta part de la dimensió de l'aparell en l'adreça considerada.  

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 

fabricador.  

Els quadres estaran dissenyats per a poder ser ampliats per ambdós extrems.  

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

comandament (polsadors, interruptors, commutadors, etc.), pannells sinòptics, etc., es 

muntaran sobre la part frontal dels quadres.  

Tots els components interiors, aparells i cables, seran accessibles des de l'exterior pel 

front.  

El cablejat interior dels quadres es durà fins a una regleta de borns situada al costat de 

les entrades dels cables des de l'exterior.  

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

mitjà d'una imprimació a força de dues mans de pintura anticorrosiva i una pintura 

d'acabat de color que s'especifiqui en els Mesures o, en el seu defecte, per l'Adreça 

Tècnica durant el transcurs de la instal·lació.  

La construcció i disseny dels quadres haurien 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 l’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 ressaltades en plànols i mesures.  
 

2.21. Interruptors automàtics. 
 

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

es col·locarà el quadre general de comandament i protecció, en el qual es disposarà 

un interruptor general de tall omnipolar, així com dispositius de protecció contra 

sobreintensitats de cadascun dels circuits que surten d’aquest quadre.  
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La protecció contra sobreintensitats per a tots els conductors (fases i neutre) de cada 

circuit es farà amb interruptors magnetotèrmics o automàtics de tall omnipolar, amb 

corba tèrmica de tall per a la protecció a sobrecàrregues i sistema de tall 

electromagnètic per a la protecció a curtcircuits.  

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

d'aquests, així com en els punts en què la intensitat admissible disminueixi per canvis 

deguts a secció, condicions d'instal·lació, sistema d'execució o tipus de conductors 

utilitzats. No obstant, 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. 

Accionament serà directe per pols amb mecanismes de tancament per energia 

acumulada. Accionament serà manual o manual i elèctric, segons s'indiqui en 

l'esquema o sigui necessari per necessitats d’automatisme. Duran marcades la 

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

desconnexió.  

L'interruptor d'entrada al quadre, de tall omnipolar, serà selectiu amb els interruptors 

situats aigües baix, després d'ell.  

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

2.22. Guardamotors. 
 

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

corrent d'arrencada màxima del 600 % de la nominal i corrent de desconnexió igual a 

la nominal.  

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

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

desconnecta durant la marxa normal) serà d'almenys 500.000 maniobres.  

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

fases, amb relé manual accionable des de l'interior del quadre. En cas d'arrencada 

dura, de llarga durada, s'instal·laran relés tèrmics de característica retardada. En cap 

cas es permetrà cortocircuitar el rel durant l'arrencada.  



Disseny de motorització de la 
tramoia del teatre de Solsona 

 III– Plec de prescripcions 
 
 

 

Àlex Vilanova Codina  28 

La verificació del relè 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 durà dos contactes normalment tancats i dos normalment oberts per a 

enclavaments amb altres aparells.  

2.23. 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 óhmics 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 al fondre's. Duran marcades la intensitat i tensió 

nominals de treball.  

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

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

de la base.  

2.24. Interruptors diferencials. 
 

1º/ La protecció contra contactes directes s'assegurarà adoptant les següents 

mesures: 

Protecció per aïllament de les parts actives.  

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

més que destruint-lo.  

Protecció per mitjà de barreres o envolvents. 

 Les parts actives han d'estar situades en l'interior de les envolvents o darrere de 

barreres que posseeixin, com mínim, el grau de protecció IP XXB, segons UNE20.324. 

Si es necessiten obertures majors per a la reparació de peces o per al bon 

funcionament dels equips, s'adoptaran precaucions apropiades per a 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.  
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Les superfícies superiors de les barreres o envolvents horitzontals que són fàcilment 

accessibles, han de respondre com mínim al grau de protecció IP4X o IP XXD. 

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

durabilitat suficients per a 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 envolvents o llevar 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 llevar la tensió de les parts actives protegides per aquestes barreres 
o aquestes envolvents, no podent ser restablerta la tensió fins a després de tornar a 
col·locar les barreres o les envolvents;  
- o bé, si hi ha interposada una segona barrera que posseeix com mínim el grau de 
protecció IP2X o IP XXB, que no pugui ser llevada 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 solament a complementar altres mesures 

de protecció contra els contactes directes.  

L’utilització de dispositius de corrent diferencial-residual, el valor del qual de corrent 

diferencial assignada de funcionament sigui inferior o igual a 30 mA, es reconeix com 

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. 2º/ 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 resultat un risc. La tensió límit convencional és igual a 50 V, valor eficaç en 

corrent altern, en condicions normals i a 24 V en locals humits.  

Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, 

han de ser interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa 

pren de terra. El punt neutre de cada generador o transformador ha de posar-se a 

terra.  

Es complirà la següent condició:  

Ra x Ia ≥U  
 
on: 
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 - Ra és la suma de les resistències de la pren de terra i dels conductors de protecció de 
masses.  
- Ia és el corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de protecció. Quan el 
dispositiu de protecció és un dispositiu de corrent diferencial-residual és el corrent diferencial-
residual assignada.  
- U és la tensió de contacte límit convencional (50 o 24V).  
 

2.25. 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.  

 

2.26. Embarrats. 
 

L'embarrat principal constarà de tres barres per a les fases i una, amb la meitat de la 

secció de les fases, per al neutre. La barra de neutre haurà de ser seccionable a 

l'entrada del quadre. 

 Les barres seran de coure electrolític d'alta conductivitat i adequades per a suportar la 

intensitat de plena càrrega i els corrents de curtcircuit que s'especifiquin en memòria i 

plànols.  

Es disposarà també d'una barra independent de terra, de secció adequada per a 

proporcionar la posada a terra de les parts metàl·liques no conductores dels aparells, 

la carcassa del quadre i, si els hi hagués, els conductors de protecció dels cables en 

sortida.  

 

2.27. Premsaestopes i etiquetes. 
 

Els quadres aniran completament cablejats fins a les regletes d'entrada i sortida.  

Es proveiran premsaestopas per a totes les entrades i sortides dels cables del quadre; 

els premsaestopas seran de doble tancament per a cables armats i de tancament 

senzill per a cables sense armar.  

Tots els aparells i borns aniran degudament identificats en l'interior del quadre 

mitjançant nombres que corresponguin a la designació de l'esquema. Les etiquetes 

seran marcades de forma indeleble i fàcilment llegible. 

En la part frontal del quadre es disposaran etiquetes d'identificació dels circuits, 

constituïdes per plaques de xapa d'alumini correctament fixades als pannells frontals, 

impreses al forn, amb fons negre mati i rètols i zones d’estimació en alumini polit. El 
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fabricant podrà adoptar qualsevol solució per al material de les etiquetes, la seva 

suporti i la impressió, amb tal que sigui duradora i fàcilment llegible. En qualsevol cas, 

les etiquetes estaran marcades amb lletres negres de 10 mm d'altura sobre fons blanc. 

2.28. Receptors d'enllumenat. 
Les lluminàries seran conformes als requisits establerts en les normes de la sèrie UNE-EN 

60598.  

La massa de les lluminàries suspeses excepcionalment de cables flexibles no han d'excedir de 

5 kg. Els conductors, que han de ser capaços de suportar aquest pes, no han de presentar 

empalmes 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, 

haurien de tenir un element de connexió per a la seva posada a terra, que anirà connectat de 

manera fiable i permanent al conductor de protecció del circuit.  

L'ús de llums de gasos amb descarregues a alta tensió (neó, etc.), es permetrà quan la seva 

ubicació estigui fora del volum d'accessibilitat o quan s'instal·lin barreres o envolvents 

separadores. 

En instal·lacions d'il·luminació amb llums de descarrega realitzades en locals en els quals 

funcionin màquines amb moviment alternatiu o rotatori ràpid, s'haurien de prendre les mesures 

necessàries per a evitar la possibilitat d'accidents causats per il·lusió òptica originada per 

l'efecte estroboscópic.  

Els circuits d'alimentació estaran prevists per a transportar la càrrega deguda als propis 

receptors, als seus elements associats i als seus corrents harmònics i d'arrencada. Per a 

receptors amb llums de descarrega, la càrrega mínima prevista en voltamperis serà de 1,8 

vegades la potència en watts dels llums. En el cas de distribucions monofàsiques, el conductor 

neutre tindrà la mateixa secció que els de fase. Serà acceptable un coeficient diferent per al 

càlcul de la secció dels conductors, sempre que el factor de potència de cada receptor sigui 

major o igual a 0,9 i si es coneix la càrrega que suposa cadascun dels elements associats als 

llums i els corrents d'arrencada, que tant aquestes com aquells puguin produir. En aquest cas, 

el coeficient serà el qual resulti.  

En el cas de receptors amb llums de descarrega 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.i. 12 V) ha de preveure's la utilització de 

transformadores adequats, per a 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 disposat en la norma UNE-EN 50.107.  



Disseny de motorització de la 
tramoia del teatre de Solsona 

 III– Plec de prescripcions 
 
 

 

Àlex Vilanova Codina  32 

2.29. Receptors a 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 altres.  

Els motors han d'estar protegits contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en totes les seves 

fases, devent aquesta última protecció ser de tal naturalesa que cobreixi, en els 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 de tall automàtic de 

l'alimentació, quan l'arrencada espontània del motor, com conseqüència del restabliment de la 

tensió, pugui provocar accidents, o perjudicar el motor, d'acord amb la norma UNE 20.460 -4-

45.  

Els motors han de tenir limitada la intensitat absorbida en l'arrencada, quan es poguessin 

produir efectes que perjudiquessin a la instal·lació o ocasionessin pertorbacions inacceptables 

al funcionament d'altres receptors o instal·lacions.  

En general, els motors de potència superior a 0,75 kW han d'estar proveïts de reòstats 

d'arrencada o dispositius equivalents que no permetin que la relació de corrent entre el període 

d'arrencada i el de marxa normal que correspongui a la seva plena càrrega, segons les 

característiques del motor que ha d'indicar la seva placa, sigui superior a l'assenyalada en el 

quadre següent: 

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5  
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0  
De 5 kW a 15 kW: 2  
Més de 15 kW: 1,5  

Tots els motors de potència superior a 5 kW tindran sis borns de connexió, amb tensió de la 

xarxa corresponent a la connexió en triangle del bobinat (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 
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normes UNE, DIN i VDE. Les normes UNE específiques per a motors són la 20.107, 20.108, 

20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 i 20.324.  

Per a la instal·lació en el sòl s'usarà normalment la forma constructiva B-3, amb dos plats de 

suporti, un extrem d'eix lliure i carcassa amb potes. Per a muntatge vertical, els motors duran 

coixinets prevists per a 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 

haurien de tenir la classe de protecció IP 44 (protecció contra contactes accidentals amb eina i 

contra la penetració de cossos sòlids amb diàmetre major de 1 mm, protecció contra 

projeccions d'aigua provinent de qualsevol direcció), excepte per a instal·lació a la intempèrie o 

en ambient humit o amb molta pols i a l'interior d'unitats de tractament d'aire, on es faran servir 

motors amb classe de protecció IP 54 (protecció total contra contactes involuntaris de qualsevol 

classe, protecció contra dipòsits de pols, protecció contra projeccions d'aigua provinent de 

qualsevol direcció).  

Els motors amb proteccions IP 44 i IP 54 són completament tancats i amb refrigeració de 

superfície.  

Tots els motors haurien de tenir, almenys, la classe d'aïllament B, que admet un increment 

màxim de temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambienti 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 dels claveters a l'altura de l'eix sobre la base 

estaran d'acord a les recomanacions IEC.  

La qualitat dels materials amb els quals estan fabricats els motors seran les quals s'indiquen a 

continuació:  

- carcassa: de ferro fos d'alta qualitat, amb potes solidàries i amb aletes de refrigeració.  

- estator: paquet de xapa magnètica i bobinat de coure electrolític, muntats en estret contacte 

amb la carcassa per a disminuir la resistència tèrmica al pas de la calor cap a l'exterior de la 

mateixa. La impregnació del bobinat per a l'aïllament elèctric s'obtindrà evitant la formació de 

bombolles i haurà de resistir les sol·licitacions tèrmiques i dinàmiques a les quals va 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.  
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- rodaments: d'esfera, de tipus adequat a les revolucions del rotor i capaços de suportar 

lleugers empenyis axials en els motors d'eix horitzontal (se seguiran les instruccions del 

fabricant quant a marca, tipus i quantitat de greix necessari per a la lubrificació i la seva 

durada).  

- caixes de borns i tapa: de ferro fos amb entrada de cables a través d’orificis roscadors amb 

premsa-estopes.  

Per a la correcta selecció d'un motor, que es farà parell servei continu, haurien de considerar-

se tots i cadascun dels següents factors:  

- potència màxima absorbida per la màquina accionada, incloses les pèrdues per transmissió.  

- velocitat de rotació de la màquina accionada.  

- característiques de 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 fluït refrigerant (aire ambienti) 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 haurà de "delatares" de forma proporcional, tenint en compte que, a 

més, disminuirà també el parell d'arrencada proporcional al quadrat de la tensió.  

Abans de connectar un motor a la xarxa d'alimentació, haurà de comprovar-se que la 

resistència d'aïllament del bobinat estatòric sigui superiors a 1,5 megaohms. En cas que sigui 

inferior, el motor serà rebutjat per la DO i haurà de ser assecat en un taller especialitzat, 

seguint les instruccions del fabricador, o substituït per un altre.  

El nombre de pols del motor s'eligirà d'acord a la velocitat de rotació de la màquina accionada.  

En cas d’acoblament d'equips (com ventiladors) per mitjà de politges i corretges trapezoïdals, el 

nombre de pols del motor s'escollirà de manera que la relació entre velocitats de rotació del 

motor i del ventilador sigui inferior a 2,5.  
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Tots els motors duran una placa de característiques, situada en lloc visible i escrita de forma 

indeleble, en la qual aparaeixeran, almenys, les següents dades:  

- 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 fabricador i model.  

2.30. Posades a terra. 
Les posades a terra s'estableixen principalment a fi de limitar la tensió que, pel que fa a terra, 

puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l'actuació de les 

proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics 

utilitzats.  

La posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni protecció alguna, 

d'una part del circuit elèctric o d'una parteix conductora no pertanyent al mateix, mitjançant una 

pren de terra amb un electròde o grup d'electròdes enterrats en el sòl.  

Mitjançant la instal·lació de posada a terra s'haurà d'aconseguir que en el conjunt 

d'instal·lacions, edificis i superfície pròxima del terreny no apareguin diferències de potencial 

perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra dels corrents de defecte o les de 

descarrega d'origen atmosfèric.  

L'elecció i instal·lació dels materials que assegurin la posada a terra han de ser tals que:  

- El valor de la resistència de posada a terra estigui conformi amb les normes de 

protecció i de funcionament de la instal·lació i es mantingui d'aquesta manera al llarg 

del temps.  

- Els corrents de defecte a terra i els corrents de fugida puguin circular sense perill, 

particularment des del punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i 

elèctriques.  

- La solidesa o la protecció mecànica quedi assegurada amb independència de les 

condicions estimades d'influències externes. - Contemplin els possibles riscos deguts a 

electròlisis que poguessin afectar a altres parts metàl·liques.  

2.31. Unions a terra. 
Presa de terra. Per a la presa de terra es poden utilitzar electròdes formats per:  

- barres, tubs;  
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- pletines, conductors nus;  

- plaques;  

- anells o malles metàl·liques constituïts pels elements anteriors o les seves combinacions;  

- armadures de formigó enterrades; amb excepció de les armadures pretensades;  

- altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades.  

Els conductors de coure utilitzats com electròdes seran de construcció i resistència elèctrica 

segons la classe 2 de la norma UNE 21.022.  

El tipus i la profunditat de soperament de les preses de terra han de ser tals que la possible 

pèrdua d'humitat del sòl, la presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la 

resistència de la presa de terra per sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior a 

0,50 m.  

Conductors de terra.  

La secció dels conductors de terra, quan estiguin enterrats, haurien d'estar d'acord amb els 

valors indicats en la taula següent. La secció no serà inferior a la mínima exigida per als 

conductors de protecció.  

La protecció contra la corrosió pot obtenir-se mitjançant una envolvent. 

 Durant l'execució de les unions entre conductors de terra i electròdes de terra ha d'extremar-se 

la cura perquè resultin elèctricament correctes. Ha de cuidar-se, especialment, que les 

connexions, no danyin ni als conductors ni als electròdes de terra.  

Borns de posada a terra.  

En tota instal·lació de posada a terra ha de preveure's un born principal de terra, al com han 

d'unir-se els conductors següents:  

- Els conductors de terra.  

- Els conductors de protecció. 

- Els conductors d'unió equipotencial principal.  

- Els conductors de posada a terra funcional, si són necessaris. 

Ha de preveure's sobre els conductors de terra i en lloc accessible, un dispositiu que permeti 

mesurar la resistència de la presa de terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar combinat 

amb el born principal de terra, ha de ser desmuntable necessàriament per mitjà d'un útil, ha de 

ser mecànicament segur i ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.  
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Conductors de protecció.  

Els conductors de protecció serveixen per a unir elèctricament les masses d'una instal·lació 

amb el born de terra, amb la finalitat d'assegurar la protecció contra contactes indirectes.  

Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada en la taula següent: 

  Secció conductors fase (mm²)    Secció conductors protecció (mm²)   

 Sf> 16        Sf    

 16 < S f < 35       16    

 Sf> 35       Sf/2      

En tots els casos, els conductors de protecció que no formen part de la canalització 

d'alimentació seran de coure amb una secció, almenys de:  

- 2,5 mm2, si els conductors de protecció disposen d'una protecció mecànica.  

- 4 mm2, si els conductors de protecció no disposen d'una protecció mecànica.  

Com conductors de protecció poden utilitzar-se:  

- conductors en els cables multiconductors, o  
- conductors aïllats o nus que posseeixin una envoltant comuna amb els conductors 
actius, o  
- conductors separats nus o aïllats.  
Cap aparell haurà de ser intercalat en el conductor de protecció. Les masses dels equips a unir 

amb els conductors de protecció no han de ser connectades en sèrie en un circuit de protecció.  

2.32. Inspeccions i proves a fàbrica. 
 

L’aparamenta se sotmetrà en fàbrica a una sèrie d'assajos per a comprovar que estan lliures de 

defectes mecànics i elèctrics.  

En particular es faran almenys les següents comprovacions:  

- Es mesurarà la resistència d'aïllament en relació amb terra i entre conductors, que tindrà un 

valor d'almenys 0,50 Ohm. 

 - 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.  
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- 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.  

2.33. Control 
Es realitzaran quants anàlisis, verificacions, comprovacions, assajos, proves i experiències amb 

els materials, elements o parts de la instal·lació que s'ordenin pel Tècnic Director de la mateixa, 

essent executats al laboratori que designi l'adreça, amb càrrec a la contracta.  

Abans de la seva ocupació a l'obra, muntatge o instal·lació, tots els materials a emprar, les 

característiques tècniques dels quals, així com les de la seva posada en obra, han quedat ja 

especificades en apartats anteriors, seran reconeguts pel Tècnic Director o persona en la qual 

aquest presti, sense l'aprovació de la qual no podrà procedir-se a la seva ocupació.  

Els quals per mala qualitat, falta de protecció o aïllament o altres defectes no s'estimin 

admissibles per aquell, haurien de ser retirats immediatament. Aquest reconeixement previ dels 

materials no constituirà la seva recepció definitiva, i el Tècnic Director podrà retirar en qualsevol 

moment aquells que presentin algun defecte no apreciat anteriorment, encara a costa, si 

calgués, de desfer la instal·lació o muntatge executats amb ells. Per tant, la responsabilitat del 

contractista en el compliment de les especificacions dels materials no cessarà mentre no siguin 

rebuts definitivament els treballs en els quals s'hagin emprat.  

2.34. Seguretat. 
En general, basant-nos en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i les especificacions de les 

normes NTE, es compliran, entre unes altres, les següents condicions de seguretat:  

- Sempre que es vagi a intervenir en una instal·lació elèctrica, tant en l'execució de la mateixa 

com en el seu manteniment, els treballs es realitzaran sense tensió, assegurant la inexistència 

d’aquesta mitjançant els corresponents aparells de mesura i comprovació.  

- En el lloc de treball hi haurà sempre un mínim de dos operaris. 

 - S'utilitzaran guants i eines aïllants. 

 - Quan s’utilitzin aparells o eines elèctrics, a més de connectar-los a terra quan així ho precisin, 

estaran dotats d'un grau d'aïllament II, o estaran alimentats amb una tensió inferior a 50 V 

mitjançant transformadors de seguretat.  

- Seran bloquejats en posició d'obertura, si és possible, cadascun dels aparells de protecció, 

seccionament i maniobra, col·locant en el seu comandament un rètol amb la prohibició de 

maniobrar.  



Disseny de motorització de la 
tramoia del teatre de Solsona 

 III– Plec de prescripcions 
 
 

 

Àlex Vilanova Codina  39 

- No es restablirà el servei al finalitzar els treballs abans d'haver comprovat que no existeixi 

perill algun.  

- 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; duran les eines o equips en borses i utilitzaran calçat aïllant, almenys, 

sense ferratges ni claus en les solguis.  

- Es compliran així mateix totes les disposicions generals de seguretat d'obligat compliment 

relatives a seguretat, higiene i salut en el treball, i les ordenances municipals que siguin 

d'aplicació.  

2.35. Neteja. 
Abans de la Recepció provisional, els quadres es netejaran de pols, pintura, ferritja i de 

qualsevol material que pugui haver-se acumulat durant el curs de l'obra en el seu interior o a 

l'exterior.  

2.36. Manteniment. 
Quan sigui necessari intervenir novament en la instal·lació, bé sigui per causa d'avaries o per a 

efectuar modificacions en la mateixa, haurien de tenir-se en compte totes les especificacions 

assenyalades 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 a comprovar l'estat general de la 

instal·lació, substituint o reparant aquells elements que ho precisin, utilitzant materials de 

característiques similars als reemplaçats.  

2.37. Criteris d’amidament. 
Les unitats d'obra seran mesures conformement al les especificades en la normativa vigent, o 

bé, en el cas que aquesta no sigui suficient explícita, en la forma ressaltada en el Plec 

Particular de Condicions que els sigui d'aplicació, o fins i tot tal i com existeixin aquestes unitats 

en l'Estat de Mesures del Projecte.  

A les unitats mesurades 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 els quals es trobin gravats per les diferents Administracions, a més de les despeses 

generals de la contractació. Si hi hagués necessitat de 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 procés de mesura, s’entendran inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge 

(grapes, terminals, borns, premsaestopas, caixes de derivació, etc.), així com la mà d'obra per 

al transport en l'interior de l'obra, muntatge i proves de recepció.  

Els quadres i receptors elèctrics es mesuraran per unitats muntades i connexionades.  
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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 en l'interior de l'obra estarà a càrrec de l'EIM.  

2.38. Reglamentació aplicable 

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries. 
( Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost ) 

 Normes particulars i de normalització de la Cía. Subministradora de Energia 
Elèctrica. 

 Reial Decret 1955/2000 de 1 de desembre pel que es regulen les activitats de 
transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització 
d’instal·lacions d’energia elèctrica. 

Recomanacions UNESA. 

 Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE IER. 

 Normalització Nacional. Normes UNE. 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos laborals i RD 1627/97 
sobre Disposicions mínimes en matèria de Seguretat i Salut en les Obres de 
Construcció. 

 Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i Ordenances Municipals. 
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3. Plec de prescripcions especifiques.
B011 NEUTRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:

- Confecció de formigó

- Confecció de morter

- Confecció de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.

- Humectació de bases o subbases

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.

Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura.

Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin

estudis especials.

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó ,

sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui

<=1,1 g/cm

L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial

en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l’armat.

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva

utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)

- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)

- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)

- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)

- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)

- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-

08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s’ha

d’analitzar l’aigua per determinar:

- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952)

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)

- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132)

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
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En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos

anteriors.

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de

prefabricats, s’ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de la

EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l’article 27 de la EHE.

CRITERIS DE PRESADE MOSTRES:

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de

mostres segons la UNE 83951.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel curat.

B031 SORRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del

reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament

d’aquest tipus de residu.

S'han considerat els tipus següents:

- Sorra de marbre blanc

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:

- De pedra calcària

- De pedra granítica

- Sorra per a confecció de morters

- Sorra per a reblert de rases amb canonades

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els àrids,

aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que li fossin requerits pel Director d’Obra,

entre d’altres:

- Classificació geològica.

- Estudi de morfologia.

- Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqü

ent dels materials que se n’extraguessin.

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la

DF.

No ha de tenir margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color mé s clar que el patró

Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133): <= 1% en pes

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques toves, friables,

poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats

superiors a les contemplades a la EHE

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. Amés, els que

provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de

formigó reciclat estructural, complint una sè rie de requisits:

- Dimensió mínima permesa = 4 mm

- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 0,6%

- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat: <= 0,25%

- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 7%

- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat: <= 5%

- Coeficient de Los Ángeles: <= 40

- Continguts màxims d’impureses:

- Material ceràmic: <= 5% del pes

- Partícules lleugeres: <= 1% del pes

- Asfalt: <= 1% del pes

- Altres: <= 1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de la EHE.

SORRA DE MARBRE BLANC:
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Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

SORRA PER ALA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a la confecció del formigó

Designació: d/D - IL - N

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i Mbarreja

N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí tic; Q, traquita; I, fonolita; V,

varis; A, artificial i R, reciclat

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN

1744-1): <= 0,5% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d’

exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%: <= 15%

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

- Per formigons d’alta resistència: < 40

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s’ha de

realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin

presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de

realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha de

realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.

La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos │
│ Límits │───────────────────────────────────────────────────────────────────│
│ │ 4 mm │ 2 mm │ 1 mm │ 0,5 mm │ 0,25 mm │ 0,125 mm │ 0,063 mm │
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│
│Superior│ 0 │ 4 │ 16 │ 40 │ 70 │ 77 │ (1) │
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│
│Inferior│ 15 │ 38 │ 60 │ 82 │ 94 │ 100 │ 100 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid.

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER ALA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):

- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes

- Granulat fí:

- Granulat arrodonit: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica

d'exposició: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig no calcari per  a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica

d'exposició: <= 10% en pes

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
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- Resta de casos: >= 75

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER ALA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):

- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes

- Granulat fí:

- Granulat arrodonit: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica

d'exposició: <= 10% en pes

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica

d'exposició: <= 16% en pes

Valor blau de metilè(UNE 83-130):

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER ALA CONFECCIÓ DE MORTERS:

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ Tamís │ Percentatge en │ Condicions │
│ UNE 7-050 │ pes que passa │ │
│ mm │ pel tamís │ │
│───────────│──────────────────│──────────────────│
│ 5,00 │ A │ A = 100 │
│ 2,50 │ B │ 60 <= B <= 100 │
│ 1,25 │ C │ 30 <= C <= 100 │
│ 0,63 │ D │ 15 <= D <= 70 │
│ 0,32 │ E │ 5 <= E <= 50 │
│ 0,16 │ F │ 0 <= F <= 30 │
│ 0,08 │ G │ 0 <= G <= 15 │
│───────────│──────────────────│──────────────────│
│ Altres │ │ C - D <= 50 │
│ condi- │ │ D - E <= 50 │
│ cions │ │ C - E <= 70 │
└─────────────────────────────────────────────────┘

Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt

Contingut de matèries perjudicials: <= 2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí mica sota les

condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització.

No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o

contaminar el sòl o corrents d’aigua.

S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la direcció facultativa i la

justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l’us al que

es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.

Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat.

Els àrids s’han d’emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva

possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar

els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids. Les sorres

d’altres tipus s’han d’emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER ALACONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-

08).

SORRAPER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-

08).

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

L’entrega de granulat a l’obra ha d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el

subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:

- Identificació del subministrador

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum

- Número de sèrie de la fulla de subministrament

- Nom de la cantera

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE

- Quantitat de granulat subministrat

- Identificació del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el

que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen

requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes

administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres

públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de

ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres

públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han

de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i

normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar visible

sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent

informació:

- Número d’identificació de l’organisme de certificació

- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant

- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
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- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)

- Designació del producte

- Informació de les característiques essencials aplicables

A la documentació del marcatge haurà d’indicar:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

- Data d’emissió del certificat

- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no compleixen amb
l’article 28.4.1.

L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació:

- Naturalesa del material

- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa

- Presència d’impureses

- Detalls de la seva procedència

- Altre informació que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL:

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu

ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les

especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE.

En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, de com a

màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la

EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE.

La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació,

podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del

subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder

realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).

- Terrossos d’argila (UNE 7133).

- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN

1744-1).

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).

- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1).

- Assaig petrogràfic

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).

- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).

- Assaig d’identificació per raigs X.

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s’han de

prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.

S’ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o

mescla, assoleixi les condicions exigides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

No s’ha d’acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la

granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, s’haura n de

projectar i aprovar noves fórmules de treball.

No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a:

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d’exposició

- 75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomí tiques que no

compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra, s’han de poder acceptar si l’assaig del blau de metilè (UNE-

EN 933-9) compleix el segü ent:

- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes



Disseny de motorització de la tramoia
del teatre de Solsona

III – Plec de prescripcions

Àlex Vilanova Codina 47

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d’argila en

els fins, s’ha de poder realitzar un assaig de rajos Xper a la seva detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar

l’àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les

mateixes que les d’un que tingui els mateixos components però sense els fins.

S’han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques

adequades, en la fabricació de formigó d’ú s no estructural.

B051 CIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua,

formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació , endureix i un cop endurit conserva la seva resistència

i estabilitat fins i tot sota l'aigua.

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:

- Ciments comuns (CEM)

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)

- Ciments blancs (BL)

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o

un formigó que conservi la seva traballabilitat en un te mps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els

nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert a l’ Ordre

Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom

(VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.

CIMENTS COMUNS (CEM):

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de

desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.

Tipus de ciments:

- Ciment Pòrtland: CEM I

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III

- Ciment putzolànic: CEM IV

- Ciment compost: CEM V

Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja d’addicions

presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.

Addicions del clinker pòrtland (K):

- Escòria de forn alt: S

- Fum de sílice: D

- Putzolana natural: P

- Putzolana natural calcinada: Q

- Cendra volant Sicília: V

- Cendra volant calcària: W

- Esquist calcinat: T

- Filler calcari L: L

- Filler calcari LL: LL
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Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
┌────────────────────────────────────────────────┐
│ Denominació │ Designació │
│───────────────────────────────────────│────────│
│ Ciment pòrtland │ CEM I │
│───────────────────────────────────────│────────│
│ Ciment pòrtland amb escòria │ CEM II/A-S │
│ │ CEM II/B-S │
│───────────────────────────────────────│─────── │
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice │ CEM II/A-D │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb Putzolana │ CEM II/A-P │
│ │ CEM II/B-P │
│ │ CEM II/A-Q │
│ │ CEM II/B-Q │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb cendres │ CEM II/A-V │
│ volants │ CEM II/B-V │
│ │ CEM II/A-W │
│ │ CEM II/B-W
││───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb esquist │ CEM II/A-T │
│ calcinat │ CEM II/B-T │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb filler │ CEM II/A-L │
│ calcari │ CEM II/B-L │
│ │ CEM II/A-LL │
│ │ CEM II/B-LL │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland mixt │ CEM II/A-M │
│ │ CEM II/B-M │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment amb escòries de │ CEM III/A │
│ forn alt │ CEM III/B │
│ │ CEM III/C │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic │ CEM IV/A │
│ │ CEM IV/B │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost │ CEM V/A │
│ │ CEM V/B │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments

compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la

designació del ciment.

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durab ilitat

especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos  i calcàris.

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.

CIMENTS BLANCS (BL):

Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de

les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb

l’especificació de blancor.

Índex de blancor (UNE 80117): >= 85

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de

portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
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La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, quí miques i de durabilitat que han de complir

els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-

EN 197-1.

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc

de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-

EN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS AL'AIGUA DE MAR (MR):

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de

portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, subtipus i

addicions:
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ Denominació │ Designació │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland │ I │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb escòria │ II/A-S │
│ │ II/B-S │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice │ II/A-D │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb Putzolana │ II/A-P │
│ │ II/B-P │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb cendres │ II/A-V │
│ volants │ II/B-V │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment amb escòries de │ III/A │
│ forn alt │ III/B │
│ │ III/C │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic │ IV/A │
│ │ IV/B │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost │ CEM V/A │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, quí miques i de

durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN

197-1.

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempè rie i

sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:

- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos

- Classes 42,5 : 2 mesos

- Classes 52,5 : 1 mes

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para

la fabricación de hormigones ymorteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.



Disseny de motorització de la tramoia
del teatre de Solsona

III – Plec de prescripcions

Àlex Vilanova Codina 50

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como

alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de

obras yproductos prefabricados.

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto

1630/1992, de 29 de diciembre.

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción  de Cementos

(RC-08).

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los

cementos comunes.

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de

conformidad.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS

DE CALÇ (CAC):

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el

que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la

fabricació de productes de construcció,

- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de

productes de construcció:

- Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació com a mínim:

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció

- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant

- número del certificat CE de conformitat

- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades

atenent a les seves especificacions tècniques

- referència a la norma armonitzada corresponent

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe

resistent

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació

de cendra volant i/o additiu emprat

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:

- el símbol normalitzat del marcatge CE

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat

- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant

- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer també a l’albarà o

documentació que acompanya al lliurament.

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

- número de referència de la comanda

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment

- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08

- quantitat que es subministra

- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE

- data de subministrament
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- identificació del vehicle que el transporta

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS

RESISTENTS AL’AIGUA DE MAR (MR):

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

- número de referència de la comanda

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment

- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- quantitat que es subministra

- identificació del vehicle que transporta el ciment

- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE

En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any)

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:

- Inici i final d'adormiment

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes

OPERACIONS DE CONTROL:

La recepció del ciment haurà d’incloure al menys , dues fases obligatòries:

- Una primera fase de comprovació de la documentació

- Una segona fase de inspecció visual del subministrament

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i

classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d’assaigs

de identificació i, si es el cas, d’assaigs complementaris.

Per  a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la

documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:

- Albarà o full de subministrament.

- Etiquetatge

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret

1313/1988

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements

del distintiu.

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sot metre el ciment a una inspecció

visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.

La tercera fase s’activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho

estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l’ú s

de ciments d’anteriors remeses.

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l’obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i

procedència durant l’execució, assaigs d’acord amb l’establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran segons l’indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s’extrauran

tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l’altre per els assaigs

físics, mecànics i químics i l’altre per ser conservada preventivament.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

A efectes de la fase primera, no s’aprovarà l’ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es

correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots

els requisits establerts.

A efectes de la segona fase, no s’aprovarà l’ú s de ciments que presentin símptomes de meteorització

rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.

A efectes de la tercera fase, no s’aprovarà l’ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l’apartat

A5.5 de la RC-08.

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es rep etiran els assaigs per duplicat,



Disseny de motorització de la tramoia
del teatre de Solsona

III – Plec de prescripcions

Àlex Vilanova Codina 52

sobre dues mostres obtingudes de l’acopi existent a obra. S’acceptarà el lot únicament si els resultats

obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

B0AC CABLES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretesats, postesats, telefèrics o funiculars.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat.

Els cordons no han de tenir filferros fluixos.

El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme.

Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons.

El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme.

Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima.

L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat.

Resistència dels filferros: 1600 N/mm2

Toleràncies:

- Diàmetre: + 0,05 mm

- Llargària:

- Fins a 400 m: + 5%

- > 400 m: + 20 m/1000 m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats amb les següents dades:

- Fabricant

- Tipus de cable i composició

- Resistència dels filferros i càrrega total admissible

Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales

B44Z_01 PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller.

S'han considerat els tipus següents:

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR , S275J0,

S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat , rectangular o planxa, d'acer S275JR,

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H,

segons UNE-EN 10210-1

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H,

segons UNE-EN 10219-1

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JR C, segons UNE-EN 10025-2

- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfè rica

S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5

S'han considerat els tipus d'unió següents:

- Amb soldadura

- Amb cargols

S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb resistència millorada a

la corrosió atmosfèrica):

- Una capa d'emprimació antioxidant
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- Galvanitzat

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.

PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de

l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de

condicions tècniques de subministrament següents:

- Perfils d’acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2

- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: UNE-EN 10025-1 i PNE-

EN 10025-5

Les dimensions  i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes:

- Perfil IPN: UNE-EN 10024

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034

- Perfil UPN: UNE-EN 10279

- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2

- Perfil T: UNE-EN 10055

- Rodó: UNE-EN 10060

- Quadrat: UNE-EN 10059

- Rectangular: UNE-EN 10058

- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051

PERFILS FORADATS:

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de

l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tè cniques

de subministrament següents:

- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1

- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:

- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2

- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2

PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de

l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions

tècniques de subministrament del producte de partida.

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-

EN 10162.

PERFILS TREBALLATS ATALLER AMB SOLDADURA:

El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.

Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base.

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d’aportació

ha de ser equivalent a la del material base.

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades só n:

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa

- Per arc submergit amb fil/filferro

- Per arc submergit amb elèctrode nu

- Per arc amb gas inert

- Per arc amb gas actiu

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert

- Per arc de connectors

Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-

EN 287-1.

Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procé s de

soldadura i que estan lliures de fissures.

Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat

de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de condensacions.
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S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la superfície d’acer.

S’ha d’evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar.

Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius

adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al

soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals.

L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les

toleràncies establertes.

Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes les

soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals.

Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona

tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en

cada component del metall base.

No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.

Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de cada passada

abans de fer la següent.

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i

d'un raspall.

L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4

del DB-SE A i l’article 77 de la EAE per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 i l’article 77

de la EAE per a obres d’enginyeria civil.

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.

Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament

quan el procediment automàtic no es pugui practicar.

S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes

d’escòria.

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material

no queden per sota dels valors especificats.

Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat

no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC).

El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten

les martellades.

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.

Toleràncies de fabricació:

- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A

- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts a l’article 640.12 del PG3

PERFILS TREBALLATS ATALLER AMB CARGOLS:

S’utilitzaran cargols normalitzats d’acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de la EAE

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han d’ utilitzar

seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l’article 29.2 de

la EAE.

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les

xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats.

Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de

recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim:

- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol.

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s’utilitzen

han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap

del cargol.

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades de la forma

següent:

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
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- Cargols 8.8: sota de l’element que gira

Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre que

proporcioni un acabat equivalent.

Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin  els requisits establerts a l’apartat

10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria

civil.

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més

peces.

Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos

forats i posterior oxitall.

Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves.

Els cargols i les femelles no s’han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques p

articulars.

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces

armades i el contacte íntim de les peces d'unió.

Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del

muntatge.

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar al

“collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer progressivament

començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat .

Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha indicat

per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat.

S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat

mínim, s’afluixin.

El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents:

- Mètode de la clau dinamomètrica.

- Mètode de la femella indicadora.

- Mètode convinat.

Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament

quan el procediment automàtic no es pugui practicar.

S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes

d’escòria.

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material

no queden per sota dels valors especificats.

Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat

no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC).

El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten

les martellades.

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.

Toleràncies de fabricació:

- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A

- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.

Abans d’ aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’acord

amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.

Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al

producte a aplicar.

La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s’utilitzarà si ha superat

el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura del recipient.

Si s’aplica mé s d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent.

Després de l’ aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert

temps.

No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la

zona a soldar.

Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria.



Disseny de motorització de la tramoia
del teatre de Solsona

III – Plec de prescripcions

Àlex Vilanova Codina 56

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que no

s’hagi inspeccionat la unió.

PERFILS GALVANITZATS:

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.

No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.

L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons

correspongui.

S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.

Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga.

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb

diluent àcid o amb raig escombrador.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.

Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i

protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.

No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els

criteris següents:

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVAGENERAL:

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones

técnicas generales de suministro.

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones

técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano

fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano

fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias
dimensionales y de la sección transversal.

OBRES D’EDIFICACIÓ:

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.

Documento Básico de Acero DB-SE-A.

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para

edificación.

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER LAMINAT I PERFILS

D’ACER BUITS:

Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si és aplicable,

la mostra

- El nom del fabricant o la seva marca comercial

- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable)
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- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció

transversal de tall.

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o

sobre el primer producte del mateix.

PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el

que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica

El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat

per:

- El número d’identificació de l’organisme de certificació

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant

- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent)

- Referència a la norma EN 10025-1

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:

- Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el

capítol 2 de la norma EN 10025-1

- Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER CONFORMATS:

Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent

informació:

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny

- Tipus i qualitat de l’acer

- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el

marcatge CE

- Nom o logotipus del fabricant

- Codi de producció

- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable)

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:

Cada perfil ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:

- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant

- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número de comanda,

que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (ú nicament

aplicable als perfils foradats conformats en fred)

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet.

OPERACIONS DE CONTROL:

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb

l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE.

Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia del

fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions

administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques

de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país

de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí

stiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs

corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de

recepció si ho creu convenient.

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim
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sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida

(UNE-EN 10204).

Aefectes de control d’apilament, la unitat d’inspecció ha de complir les següents condicions:

- Correspondència en el mateix tipus i grau d’acer

- Procedència de fabricant

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:

- Sèrie lleugera: e <= 16 mm

- Sèrie mitja: 16 mm <= e <= 40 mm

- Sèrie pesada: e > 40 mm

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents:

- Les unitats d’inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:

- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)

- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)

- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)

- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)

- En una mostra d’acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:

- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)

- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)

- Assaig a flexió pel xoc d’una proveta de planxa d’acer (UNE 7475-1)

- Determinació de la duresa brinell d’una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)

- En una mostra de perfils d’acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:

- Assaig d’aixafada (UNE-EN ISO 8492)

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN

ISO 2178).

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.

Abans de començar l’obra, i sempre que es canviï el tipus de material d’aportació:

- Preparació d’una proveta mecanitzada, soldades amb el material d’aportació previst, i assaig a tracció ( UNE-

EN ISO 15792-2). Abans d’aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN

1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material d’aportació.

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes

- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres pels assaigs químics es prendran de la unitat d’inspecció segons els criteris establerts a la

norma UNE-EN ISO 14284.

En perfils laminats i conformats les mostres pels assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts

en les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts en

l’annex Ade la UNE EN 10025-1.

Per la preparació de les provetes s’ aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s’ aplicarà la UNE-EN 10002-1.

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s’aplicarà la UNE

10045-1. També son d’aplicació els següents requeriments:

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm

- Gruix nominal <= 12 mm: l’ample mínim de la proveta serà de 5 mm

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així

com la seva localització i orientació del producte.

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts  a la norma UNE-EN 10219-1

seguint els parametres de la taula D.1

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats

adequadament.

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d’ un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable.

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no

imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria

d’assaig...) l’assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta.

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs
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segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s’està assajant. Si

ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d’inspecció serà acceptable, en cas

contrari es rebutjarà.

Quan es sobrepassi alguna de les tolerà ncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça

incorrecta. A més a més, s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins a un 20% d’ unitats. Si encara es

troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les

unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:

El material d’aportació complirà les condicions mecàniques indicades.

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d’influència de la

soldadura.

B6A1_01 REIXAT D'ACER

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils i malla electrosoldada d'acer que formen el reixat.

S'han considerat els tipus següents:

- D'acer galvanitzat

- D'acer pintat

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.

La malla ha d’estar fabricada per soldadura de resistència elèctrica practicada a cada punt d’intersecció entre

els filferros longitudinals i transversals.

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.

Ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.

La unió entre els perfils i la del bastidor amb el pal cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència).

S'admet la unió amb visos autoroscants, sempre que el perfil porti plecs, fets especialment per a allotjar la

rosca del vis.

Resistència a la tracció dels filferros longitudinals i transversals: >= 350 N/mm2 i <= 950 N/mm2

Dispersió de la resistència a la tracció dins de qualsevol lot: <=200 N/mm2.

Toleràncies:

- Llargària dels perfils: ± 1 mm

- Gruixos: ± 0,5 mm

- Secció dels perfils: ± 2,5%

- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m

- Torsió dels perfils: ± 1°/m

- Planor: ± 1 mm/m

- Angles: ± 1 mm

- Dimensions de la malla:

- malla 25 mm: ± 2,0 mm

- 25 mm < malla <= 50 mm: ± 3,0 mm

- 50 mm < malla <= 75 mm: ± 4,0 mm
- malla > 75 mm: ± 5,0 mm

- Diàmetre dels filferros: han de complir les tolerà ncies de la UNE-EN 10218-2

REIXAT D'ACER GALVANITZAT:

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua.

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes,

exfoliacions ni despreniments.

Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).

Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2

Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2

Puresa del zinc: >= 98,5%

REIXAT D'ACER PINTAT:

Ha d'estar protegit amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.
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Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha

d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 10223-4:1999 Alambre de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 4: Malla

electrosoldada.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El fabricant ha d’ acompanyar el subministrament del material amb el corresponent certificat de qualitat on es

garanteixin les condicions exigides al plec i, com a mínim:

- Diàmetre dels filferros i dimensions de la malla, segons UNE-EN 10218-2 i UNE-EN 10223-4.

- Característiques mecàniques del filferro, segons UNE-EN 10218-1

- Composició química de la colada d’acer.

- Qualitat del zenc i massa del recobriment UNE-EN ISO 1461

- Comprovació de la uniformitat del recobriment UNE 7183

Els assaigs que recolzen aquest certificat hauran de correspondre al lot de subministrament i estar realitzats

per un laboratori acreditat.

OPERACIONS DE CONTROL:

Per a cada subministrament que arribi a l’obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà:

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l’aspecte del recobriment, i recepció del corresponent

certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. En cas de que el material disposi

de la Marca AENOR, o altra legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de

control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al

subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.

- Sempre que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, es realitzaran els assaigs de

comprovació de les característiques mecàniques del filferro. UNE-EN 10218-1

- Comprovació geomètrica del dià metre del filferro i del pas de malla (5 determinacions).

- Comprovació del galvanitzat: si s’escau, assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no

destructius) (5 determinacions). L’ acabat galvanitzat, seguirà les normes UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO

14713, i així ho certificarà el fabricant

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF , i amb els criteris de les normes UNE-EN 10223-4

(malles electrosoldades), UNE-EN 10223-5 (malles nuades), i UNE-EN 10223-6 (malles de simple torsió).

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

No s’acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de garantia.

Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d’acord a les condicions

especificades.

Si s’observen irregularitats en les característiques geomè triques o del recobriment, es rebutjaran les peces

afectades i es repetirà l’assaig sobre 10 noves mostres que hauran de resultar conformes a les

especificacions per tal d’acceptar el subministrament. En cas contrari, s’ intensificarà el control fins al 100%

dels elements rebuts.

BG13 CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Caixes per a quadres de comandament i protecció.

S'han de considerar els materials següents:

- Antixoc

- Autoextingible

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats al cos i una tapa, amb porta

o sense.
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Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

La tapa ha de ser del mateix material que la caixa i ha de portar unes obertures, amb tapetes extraibles, per a

fer accessibles els elements de maniobra. Ha d'anar fixada al cos mitjançant cargols.

La part de la caixa on s'hagi d'allotjar l'interruptor de control de potència, ha de portar un orifici de precintat i un

anagrama d'homologació UNESA.

Ha de portar empremtes laterals de ruptura per al pas de tubs.

Ha de tenir orificis per a la seva fixació.

Amplària del perfil: 35 mm

Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880): 45 mm

Classe del material aïllant (UNE 21-305): A

CAIXES AUTOEXTINGIBLES:

Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible

Si té porta, ha de ser del mateix material que la resta i ha d'anar fixada als visos de fixació de la tapa. Ha de

tancar per pressió.

Grau de protecció amb porta (UNE 20-324): >= IP-425

Grau de protecció sense porta (UNE 20-324): >= IP-405
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

REBT 2002

BG21 TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin segures i

sense perill per a l'usuari i el seu entorn.

Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a

instal·ladors o usuaris.

El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.

El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant.

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.

Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

REBT 2002

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para

instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Han d'estar marcats amb:

- Nom del fabricant

- Marca d'identificació dels productes

- El marcatge ha de ser llegible

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l’adequació als requisits del projecte.

- Control de la documentació tècnica subministrada

- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)

- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs

- Assaigs:

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1

- Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460

- Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i

aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BG2D_01 SAFATA METÀL·LICA PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Safates metàl·liques.

S'han considerat els tipus següents:

- Xapa d'acer, cega o perforada

- Reixa d'acer

S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents:

- Llisa

- Perforada

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense

rebaves.

Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars.

Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.

Potència de servei: <= 16 kW

Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537.

XAPA D'ACER GALVANITZAT:

Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la coberta.

REIXA D'ACER:

Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats.

REIXA:

En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.

PLANXA:

En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.

Inclou accessoris per a l’anul·lació d'obertures innecessàries.

Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:

Cada component del sistema s’ha de marcar de manera duradora i legible amb les següents dades:

-Nom del fabricant, o de la marca comercial

-Marca d’identificació del producte concret
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

REBT 2002

UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.

BG31 CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes,

amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar

amb neutre i pentapolar.

S’han considerat els tipus de cables següents:

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i

coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV.

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i

coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de

designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-

022.

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser

resistent a l'abrasió.

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica.

L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.

Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):

- Cables unipolars:

- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris

- Com a conductor neutre: Blau

- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd

- Cables bipolars: Blau i marró

- Cables tripolars:

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd

- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris

- Cables tetrapolars:

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd

- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau

- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Secció (mm2) │1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300 │
│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│
│Gruix (mm) │ 0,7 │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1

Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C

Tensió màxima admissible (c.a.):

- Entre conductors aïllats: <= 1 kV

- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV

Toleràncies:
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- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat)

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.

Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la

secció dels conductors de fase.

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.

La coberta ha de se d’ una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les

especificacions de la norma UNE 21123-4.

Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció

dels conductors de fase.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

REBT 2002

UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.

* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables

eléctricos.

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.

UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.

* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:

UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con

aislamiento de polietileno reticulado ycubierta de policloruro de vinilo.

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:

UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con

aislamiento de polietileno reticulado ycubierta de poliolefina.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Tipus de conductor

- Secció nominal

- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.

- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
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OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.

- Control de la documentació tècnica subministrada.

- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte

- Control final d’identificació

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que s’especifica en la taula

d’assaigs i de quantificació dels mateixos.

- Assaigs:

A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les

normes aplicables en cada cas:

- Rigidesa dielèctrica (REBT)

- Resistència d’aïllament (REBT)

- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)

- Control dimensional (Documentació del fabricant)

- Extinció de flama (UNE-EN 50266)

- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)

- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)

A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles

segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors

corresponguin a l’assaig especificat.

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)

- Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant)

- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)

- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)

- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)

- Despreniment d’halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a

recepció)

Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals.

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per

part de la DF o empresa especialitzada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels assaigs

de rutina que es realitzaran a totes les bobines.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser

acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.

BG41 INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit , bipolar amb 2 pols

protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i

protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.

S'han considerat els tipus següents:

- Per a control de potència (ICP)

- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)

- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada

- Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin segures i

sense perill per a l'usuari i el seu entorn.

El sistema de connexió ha de ser l’indicat pel fabricant.

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.

ICP:

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.
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Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un per fil

normalitzat.

Han de portar marcades les dades següents:

- La denominació ICP-M

- La intensitat nominal, en ampers (A)

- La tensió nominal, en volts (V)

- El símbol normalment acceptat per al corrent altern

- El poder de tall nominal, en ampers

- El nom del fabricant o la marca de fabrica

- La referència del tipus del fabricant

- Referència reglamentària justificativa del tipus d’aparell

- Número d’ordre de fabricació

La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el sí mbol A i situat a

l’interior d’un rectangle.

La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d’amper (A).

Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres.

El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de tensió nominal.

Les indicacions d’intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de figurar a la part

frontal de l’interruptor.

Quan sigui necessari diferenciar els borns d’alimentació i els de sortida, els primers han de marcar-se

mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l’interior de l’interruptor i els altres mitjançant fletxes que

tinguin la punta dirigida cap a l’exterior de l’ interruptor.

Els interruptors han d’estar proveïts d’un esquema de connexions si no és evident la seva connexió correcte.

En l’esquema de connexions, els borns s’han de designar amb els símbols corresponents.

Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre cargols, volanderes

o altres p arts no fixes de l’interruptor.

PIA:

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un per fil

normalitzat.

Han de complir les especificacions d’alguna o algunes de les normes següents:

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2

Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades les

indicacions següents:

- El nom del fabricant o la seva marca comercial

- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d’identificació

- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern

- El corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània

- La freqüència assignada si l’interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz)

- El poder de tall assignat en ampers, dintre d’un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats

- L’esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident

- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC

- Classes de limitació d’energia, si s’aplica

La designació del corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la característica de

dispar instantània ha de ser visible quan l’interruptor està instal·lat.

Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l’interruptor.

L’esquema elèctric pot situar-se a l’interior de qualsevol envoltant que s’hagi de retirar per a la connexió dels

cables d’alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a l’interruptor.

Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre cargols, volanderes

o altres parts no fixes de l’interruptor.

Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi interruptor

o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions següents:

Sobre el cos de l’interruptor i en lloc visible quan l’interruptor està instal·lat:

- Intensitat assignada en ampers (A)

- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat

- Indicació de la posició d’obertura i la de tancament
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Sobre el cos de l’interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l’interruptor està instal·lat:

- Nom del fabricant o marca de fàbrica

- Designació del tipus o del número de sèrie

- Referència a aquesta norma
- Categoria d’ús

- Tensió o tensions assignades d’ús, en volts (V)

- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat

- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)

- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA)

- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria d’ús B

- Borns d’entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent

- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N

- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat

- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC

La resta d’indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament visibles o

be han d’especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant.

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:

Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aï llant emmotllat que formi part integrant de

l’interruptor automàtic.

Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.

El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats

exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.

Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han de portar un

sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre el perfil.

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:

Han d’estar construïts per un bastidor de planxa d’acer galvanitzat on han d’ anar muntats l’interruptor i els

accessoris.

Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.

El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats

exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l’interruptor.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

REBT 2002

ICP:

UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.

UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 Aa 63 A.

PIA:

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección

contra sobreintensidades.

UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la

protección contra sobreintensidades.

UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas yanálogas para

la protección contra sobreintensidades.

UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.

UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.

UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006)
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INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:

UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.

UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.

UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006)

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:

UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.

UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006)

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els

materials rebuts i verificar l’adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.

- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a l’intensitat del circuit.

- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.

Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part

del material.

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i

verificar l’adequació als requisits del projecte.

- Generació d’esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció

- Control de la documentació tècnica subministrada

- Control d’identificació del material i lloc d’emplaçament

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la

taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:

- Resistència d’aïllament segons R.E.B.T

- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T

- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors

automà tics diferencials R.E.B.T.

- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació

fabricant

- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d’aparamenta BT

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs  a tots els circuits i proteccions, a excepció de l’assaig de

dispar de magnetotè rmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per

mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L’empresa de control de qualitat verificarà els assaigs

fets pel fabricant d’un quadre per tipus diferent o segons criteri DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I

SUBQUADRES:

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BG42 INTERRUPTORS DIFERENCIALS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual.

S’han contemplat els següents tipus:

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics

magnetotèrmics

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors
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automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre.

Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en front de

corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:

Han d’estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil

normalitzat.

Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie

- La o les tensions assignades

- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz

- El corrent assignat

- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)

- El símbol S dintre d’un requadre per als aparells selectius

- Element de maniobra del dispositiu d’assaig, marcat amb la lletra T

- Esquema de connexió

- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, indicada

amb els símbols normalitzats corresponents

Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques senyalitzadores

fixades al mateix. Han d’estar situades de manera que quedin visibles i llegibles quan l’interruptor estigui

instal·lat.

Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’alimentació aquests han d’estar clarament marcats.

Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la lletra N.

Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar situades sobre cargols, volanderes o

altres parts movibles de l’interruptor.

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB

INTERRUPTORS AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS:

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un perfil

normalitzat.

Ha de portar els conductors per a la connexió amb l’interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que ha de

treballar conjuntament.

No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als específicament

destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada o la de temporització

definida.

Han de complir les especificacions d’alguna de les normes següents:

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B

Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar

marcades com a mínim les indicacions següents:

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie

- La o les tensions assignades

- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a treballar a freqüències  diferents a 50 Hz

- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d’amper

- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)

- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius

- Element de maniobra del dispositiu d’assaig. marcat amb la lletra T

- Esquema de connexió

- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els

símbols normalitzats

Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques senyalitzadores

fixades a l’interruptor, i aquestes marques han d’estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles
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quan l’ interruptor estigui instal·lat.

Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’entrada i els de sortida, aquests han d’estar clarament

marcats.

Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la lletra N.

El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o qualsevol altre part

mòbil de l’interruptor.

Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de portar

marcades com a mínim les indicacions següents:

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)

- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix

- Temps mínim de no resposta

- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius

- Element de maniobra del dispositiu d’assaig marcat amb la lletra T, si procedeix

- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els

símbols normalitzats

- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que estan acoblats

- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereixde la del interruptor automàtic

- Referència a aquesta norma

En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d’haver l’esquema de

connexió.

Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en l’apartat

anterior.

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR

ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:

Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de

l’interruptor automàtic.

Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.

El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials fabricats segons

les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.

Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN normalitzats han de

portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil.

Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l’interruptor automàtic magnetotèrmic han de portar

els borns de connexió per a la unió amb l’interruptor.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l’interruptor.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVAGENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

REBT 2002

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo

de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:

UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo

de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas
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generales.

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR

ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els

materials rebuts i verificar l’adequació als requisits exigits.

- Control de la documentació tècnica subministrada.

- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a l’intensitat del circuit.

- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.

Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part

del material.

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i

verificar l’adequació als requisits del projecte.

- Generació d’esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció

- Control de la documentació tècnica subministrada

- Control d’identificació del material i lloc d’emplaçament

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la

taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:

- Resistència d’aïllament segons R.E.B.T

- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T

- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors

automà tics diferencials R.E.B.T.

- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació

fabricant

- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d’aparamenta BT

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs  a tots els circuits i proteccions, a excepció de l’assaig de

dispar de magnetotè rmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per

mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L’empresa de control de qualitat verificarà els assaigs

fets pel fabricant d’un quadre per tipus diferent o segons criteri DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I

SUBQUADRES:

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BG47 INTERRUPTORS MANUALS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Interruptor manual de 15 o 20 A, tripolar o tripolar més neutre i amb indicador lluminós o de comandament.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

L'interruptor de superficie ha d'estar format per una caixa estanca de plàstic o d'alumini, dins la qual hi han

d'haver els borns de connexió i el mecanisme de tall omnipolar simultani. L'element d'accionament ha de

sobresortir de la tapa. Al fons de la caixa hi han d'haver forats per a la fixació.

El comandament ha de ser manual.

Tots els elements amb tensió han d'estar suportats per peces aïllants.

El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
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El poder de ruptura ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353.

Amb indicador lluminós:

- A l'exterior de la caixa ha d'haver-hi una làmpada pilot de color vermell per a indicar la posició tancada o oberta

dels circuits

Aïllament (UNE 20-353): Ha de complir

Resistència mecànica (UNE 20-353): Ha de complir

Resistència al foc (UNE 20-353): Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.

Ha de portar indicades de forma indeleble les dades següents:

- Nom del fabricant

- Tensió d'alimentació
- Intensitat nominal

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

REBT 2002

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-

seccionadores y combinados fusibles.

* UNE 20353-1:1989 Interruptores y conmutadores manuales para aparatos de uso doméstico y análogos.

Reglas generales.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els

materials rebuts i verificar l’adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.

- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a l’intensitat del circuit.

- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.

Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part

del material.

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i

verificar l’adequació als requisits del projecte.

- Generació d’esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció

- Control de la documentació tècnica subministrada

- Control d’identificació del material i lloc d’emplaçament

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la

taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:

- Resistència d’aïllament segons R.E.B.T

- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T

- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors

automà tics diferencials R.E.B.T.

- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació

fabricant

- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d’aparamenta BT
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs  a tots els circuits i proteccions, a excepció de l’assaig de

dispar de magnetotè rmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per

mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L’empresa de control de qualitat verificarà els assaigs

fets pel fabricant d’un quadre per tipus diferent o segons criteri DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I

SUBQUADRES:

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BG61 CAIXES PER A MECANISMES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Caixa de mecanismes, amb capacitat per a un, dos, tres o quatre elements.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de servir per a la instal·lació de mecanismes elèctrics de maniobra, protecció o presa de corrent.

Ha d'estar formada per material plàstic, ha de tenir ranures assenyalades, fàcils de trencar per a permetre la

introducció de tubs per als conductors.

Han de ser de dimensions modulars, aptes per a ser encastades i preparades per a fixar amb seguretat els

mecanismes i les plaques per mitjà de cargols, ganxos desplaçables o a pressió . Han de portar estries a

l'interior per a facilitar l'ancoratge dels ganxos.

Dimensions de les caixes:

Toleràncies:

- Dimensions: ± 1 mm

┌────────────────────────────────┐
│Capacitat │Dimensions (mm) │
│──────────────│─────────────────│
│1 element │ 73x88x43 │
│2 elements │ 109x88x43 │
│3 elements │ 145x88x43 │
└────────────────────────────────┘
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: En el mateix embalatge i protegides d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

REBT 2002

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els

materials rebuts i verificar l’adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.

- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a l’intensitat del circuit.

- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESADE MOSTRES:

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.

Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part

del material.

BG64 POLSADORS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Polsador de 6, 10, ò 16 A del tipus 1, 2, 3 ò 4, per a encastar o per a muntar superficialment.

S'han considerat els llocs de col·locació següents:

- A la intempèrie

- A l'interior

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha d'estar format per una base amb borns de connexió, mecanisme de contacte, dispositiu de fixació a la

caixa, i accessoris embellidors d'acabat format per placa (per encastar) o de placa i caixa (col·locació

superficial).

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

La base, la caixa i placa d'acabat, han de ser aïllants.

El comandament d'accionament ha de ser manual.

Els borns, els contactes amb els conductors i les parts metàl·liques funcionals han d'èsser de material

anticorrosiu.

Les parts metàl·liques dels mecanismes han de ser inaccessibles.

Ha de complir les condicions requerides per la DF.

Tensió nominal (UNE-EN 60669): 230 V

Freqüència: 50 Hz

Resistència a l'envelliment (UNE-EN 60669): Ha de complir

Resistència a l'aïllament i rigidesa dielèctrica (UNE-EN 60669): Ha de complir

Resistència als esforços mecànics, elèctrics i tèrmics (UNE-EN 60669): Ha de complir

Capacitat dels borns (UNE-EN 60669):

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│I nominal (A) │ 6 │ 10 │ 10 │
│───────────────│────────────│────────────│───────────│
│Secció (mm2) │ 0,75 - 1,5 │ 1 - 2,5 │ 1,5 - 4 │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

Nombre de maniobres (UNE-EN 60669): >= 40000
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ALA INTEMPÈRIE:

La placa ha d'incloure la membrana elàstica i ha de dur forats per a collar-la a la caixa mitjançant visos.

Els visos de fixació de la placa a la caixa han de ser de material anticorrosiu.

Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-324): >= IP-245

La caixa ha de portar orificis roscats per a l'entrada de tubs.

AL'INTERIOR:

La placa aïllant ha de portar un dispositiu per a fixació sobre el bastidor de suport. Aquest s'ha de subjectar a la

caixa mitjançant visos.

La caixa ha de portar orificis normals o roscats per a l'entrada de tubs.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

REBT 2002

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1:

Prescripciones generales.

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-

seccionadores y combinados fusibles.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Els polsadors han de portar les indicacions següents (UNE-EN 60669):

- Intensitat assignada (A)

- Tensió assignada (V)

- Naturalesa del corrent

- Nom del fabricant o venedor responsable, marca de fàbrica o d'identificació

- Referència

- Símbol de la construcció de la distància de l'apertura dels contactes, si s'escau

- Grau de protecció contra la penetració de cossos estranys

- Grau de protecció contra la penetració de l'aigua

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els

materials rebuts i verificar l’adequació als requisits exigits.

- Control de la documentació tècnica subministrada.

- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a l’intensitat del circuit.

- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.

Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part

del material.

BGW1 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de

comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material

- Tipus

- Diàmetres

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris pel muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de

comptadors.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BGW2 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer

disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material

- Tipus

- Diàmetre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal

o d'un metre de safata.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BGW4_01 PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes

seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer

disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material

- Tipus

- Diàmetre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BP43 CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals.

S’han contemplat els tipus de cables següents:

- Cables amb o sense pantalla per a instal·lacions horitzontals i verticals en edificis

- Cables amb o sense pantalla per a instal·lacions en l’àrea de treball i cables per a connexionat

CONDICIONS GENERALS:

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.

No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior que puguin, durant la instal·lació, ú s normal o durant les

operacions de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a l’entorn.

Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d’estar construït de manera que pugui suportar, sense

precaucions especials les condicions d’emmagatzematge, ús, muntatge i manteniment.

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS:

El conductor ha de ser d’un únic fil i el material ha de ser coure recuit. La secció del conductor ha de ser

circular i uniforme. La superfície del conductor ha d’estar nua o bé recoberta d’un altre metall.

Diàmetre nominal del conductor: 0,4 mm >= D =< 0,8 mm

L’aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic lliure d’halògens i de

baixa emissió de fums. L’aï llament ha de complir les especificacions de les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN

50290.

Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d’estar aplicat ajustat al conductor i s’ha

de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor.

No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que conformen el nucli

del cable.

Els conductors aïllats s’han d’identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells o símbols

obtinguts fent servir un aïllament colorat o una superfície colorada per extrusió, impressió o pintat. Els colors

han de ser clarament identificables i s’han de correspondre de manera raonable amb els colors normalitzats

de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la identificació dels elements de cablejat ha de seguir les

indicacions de la norma UNE 212-002.

L’apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l’element de cable (un parell o un quadret) com a

nivell del nucli del cable (reunió d’elements de cable en capes concèntriques o formant unitats).

En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l’apantallament, aquest ha d’estar fet d’alguna de les

maneres següents, o d’una combinació d’elles:

- Cinta metàl·lica

- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica

- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica

- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure

- Capa semiconductora

Si s’incorpora un fil de continuïtat, ha d’estar en contacte amb l’element principal de la pantalla. El fil de

continuïtat ha de ser d’un o més fils de coure nu o recobert d’una capa metàl·lica.

Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la pantalla

estigui formada per cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 40%.

La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d’halògens i de baixa emissió

de fums. Ha d’estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres imperfeccions i ha de resultar una

massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i brillantor uniforme.

El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible.

La coberta s’ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre’n l’aïllament.

Mesures elè ctriques a baixa freqüència i en corrent continua:

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1

Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1
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- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER AINSTAL·LACIONS AL’ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A

CONNEXIONAT:

El conductor pot ser d’un ú nic fil o de 7 fils i el material ha de ser coure recuit. La secció del conductor o

conductors ha de ser circular i uniforme. La superfície del conductor ha d’estar nua o bé recoberta d’un altre

metall.

No hi poden haver soldadures en els conductors trefilats dels cables acabats.

Entre els fils del conductor multifilar no hi pot haver aïllament. Els fils han d’estar cablejats en capes

concèntriques o en grup.

Diàmetre nominal de cadascun dels fils del conductor de 7 fils: 0,12 mm >= D =< 0,21 mm

L’aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic lliure d’halògens i de

baixa emissió de fums. L’aï llament ha de complir les especificacions de les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN

50290.

Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d’estar aplicat ajustat al conductor i s’ha

de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor.

No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que conformen el nucli

del cable.

Els conductors aïllats s’han d’identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells o símbols

obtinguts fent servir un aïllament colorat o una superfície colorada per extrusió, impressió o pintat. Els colors

han de ser clarament identificables i s’han de correspondre de manera raonable amb els colors normalitzats

de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la identificació dels elements de cablejat ha de seguir les

indicacions de la norma UNE 212-002.

L’apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l’element de cable (un parell o un quadret) com a

nivell del nucli del cable (reunió d’elements de cable en capes concèntriques o formant unitats).

En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l’apantallament, aquest ha d’estar fet d’alguna de les

maneres següents, o d’una combinació d’elles:

- Cinta metàl·lica

- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica

- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica

- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure

- Capa semiconductora

Si s’incorpora un fil de continuïtat, ha d’estar en contacte amb l’element principal de la pantalla. El fil de

continuïtat ha de ser d’un o més fils de coure nu o recobert d’una capa metàl·lica.

Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la pantalla

estigui formada per cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 40%.

La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d’halògens i de baixa emissió

de fums. Ha d’estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres imperfeccions i ha de resultar una

massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i brillantor uniforme.

El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible.

La coberta s’ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre’n l’aïllament.

Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2

Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2

CONNECTORS LLIURES DE 8 VIES (RJ45) PER ALS EXTREMS DEL CABLES PER A CONNEXIONAT:

Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d’estar d’acord amb les especificacions

de la norma UNE-EN 60603.

La connexió entre els conductors que conformen el cable i els connectors ha de ser per crimpat, això és, per
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penetració dels contactes del connector en l’aï llament dels cables de parells trenats fins a entrar en contacte

amb els conductors.

El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior.

La llargària no trenada de cable que es destina a la connexió ha de ser inferior a 13 mm.

Hi ha d’haver una funda guardapols ajustada al cable i al connector. La funda ha de permetre prémer el clip

que aguanta el connector lliure a dintre del fix.

La funda ha d’estar ajustada al cable per la coberta exterior. Cap element del cable, com ara la pantalla o bé

els mateixos parells trenats pot sobresortir de la funda.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL· LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:

Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb dogues, de

manera que no s’alterin les seves condicions.

La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i característiques del cable.

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L’ÀREADE TREBALL I CABLES PER A

CONNEXIONAT:

Subministrament: Embalats individualment o lligats individualment.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.

* UNE-EN 50290-1-1:2002 Cables de comunicación. Parte 1-1: Generalidades.

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER AINSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS:

UNE-EN 50288-2-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control

de señales analógicas y digitales. Parte 2-1: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables

hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales yverticales en edificios.

UNE-EN 50288-3-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control

de señales analógicas y digitales. Parte 3-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables

hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales yverticales en edificios.

UNE-EN 50288-5-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control

de señales analógicas y digitales. Parte 5-1: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables

hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales yverticales en edificios.

UNE-EN 50288-6-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control

de señales analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables

hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales yverticales en edificios.

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER AINSTAL·LACIONS AL’ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A

CONNEXIONAT:

UNE-EN 50288-2-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control

de señales analógicas y digitales. Parte 2-2: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables

hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.

UNE-EN 50288-3-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control

de señales analógicas y digitales. Parte 3-2: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables

hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.

UNE-EN 50288-5-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control

de señales analógicas y digitales. Parte 5-2: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables

hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.
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UNE-EN 50288-6-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control

de señales analógicas y digitales. Parte 6-2: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables

hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.

D070 MORTERS SENSE ADDITIUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A

- Ciments de ram de paleta MC

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l’exigència de blancor

Morters per a fàbriques:

- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.

No s'han de mesclar morters de composició diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant,

d’acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a

compressió (UNE EN 1015-11).

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran

aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.

CRITERIS DE PRESADE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a les

condicions exigides.

Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.

EB32 REIXES D'ACER

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ ampit de la reixa, col·locada en la seva

posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques.

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

- Replanteig

- Preparació de la base i formació dels caixetins d’ancoratge, en el seu cas

- Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions mecàniques

CONDICIONS GENERALS:
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La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la

indicada per la DF.

Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 10 mm

- Horitzontalitat: ± 5 mm

- Aplomat: ± 5 mm/m

REIXA METÀL.LICA:

Els muntants han de ser verticals.

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment pòrtland o fixacions

mecà niques. Tant els ancoratges d’acer com les fixacions mecàniques han d’estar protegits contra la

corrosió.

Toleràncies d'execució:

- Alçària: ± 10 mm

- Separació entre muntants: ± 3 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d’instal·lació i, alhora,

han d e mantenir l'aplomat de l’element fins que quedi fixat definitivament al suport.

REIXA METÀL.LICA:

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de

la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distà

ncia que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:

El material conglomerant   o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar

l'adormiment.

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

EG13 CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment.

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

- Col·locació i anivellació

- Connexionat

- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.

La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.

La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.

La posició ha de ser la fixada a la DT.

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 20 mm

- Aplomat: ± 2%
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a la instal·lació s’han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element.

S’ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara

embalatges, retalls de cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

REBT 2002

EG14_01 CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, COL·LOCADA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant,

encastades o muntades superficialment.

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

- Col·locació i anivellament

CONDICIONS GENERALS:

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.

La posició ha de ser la fixada a la DT.

Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 20 mm

- Aplomat: ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

REBT 2002

EG21 TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.

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

- Muntat com a canalització soterrada

- Muntat superficialment

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

- Replanteig del traçat del tub

- Estesa, fixació i curvat

- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris

- Comprovació de la unitat d’obra

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.

CONDICIONS GENERALS:

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es

produeixin canvis sensibles a la secció.

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.

Quan les unions són endollades s’han de fer amb maniguets llisos.
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Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 20 mm

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total

CANALITZACIÓ SOTERRADA:

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.

Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.

Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.

Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema.

El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades al

seu plec de condicions.

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, plaques

de formigó, etc.).

El radi curvatura ha d’estar dintre dels límits marcats pel fabricant.

Fondària de les rases: >= 40 cm

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 20 cm

Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:

Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament

subjectes.

Distància entre les fixacions:

- Trams horitzontals: <= 60 cm

- Trams verticals: <= 80 cm

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 25 cm

Distància entre registres: <= 1500 cm

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3

Penetració del tub dins les caixes: 1 cm

Toleràncies d'instal·lació:

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm

- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF

Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest.

Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els

adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.

S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT

del projecte.

Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.

La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques.

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges,

retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels

punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

REBT 2002

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares

para sistemas de tubos rígidos.

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares

para sistemas de tubos curvables.

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares

para sistemas de tubos enterrados.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon segons el

R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats.

- Verificar el grau de protecció IP

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.

- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a

l’indicat al R.E.B.T.

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris adequats.

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.

CONTROL DE L’OBRAACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.

CRITERIS DE PRESADE MOSTRES:

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.

EG2D SAFATES METÀL·LIQUES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports.

S'han considerat els tipus següents:

- Xapa d'acer, cega o perforada

- Reixa d'acer

- Escala de perfil d’acer

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

- Fixació i nivellació

- Talls finals en corbes i cantonades

CONDICIONS GENERALS:

El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la cà rrega admissible de la safata i

fixades al parament o al sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos.

Els conductors s’instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball admissible

declarada pel fabricant.

Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la unió dels diferents

trams de la safata, fixades amb cargols o reblons.

Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el REBT. La

connexió a terra es farà utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel fabricant.

S i la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els cables mantindran

sempre una distància de separació adequada, i en el cas que cohabitin a la mateixa safata es col·locaran

perfils separadors.

El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram.

Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.

XAPA D’ACER:

Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons.

Distància entre fixacions: <= 1,5 m

REIXA O PERFIL:

Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder doblegar-la.

Distància entre fixacions: <= 1,5 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal· lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels

punts per connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

REBT 2002

UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon segons el

R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.

- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats.

- Verificar el grau de protecció IP

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.

- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a

l’indicat al R.E.B.T.

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris adequats.

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.

EG31 CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en

general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.

S'han considerat els tipus següents:

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aï llament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de

poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4

- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticul at (XLPE) i coberta de barreja

de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i

coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4

- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d’elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines

termoplàstiques , UNE 21123-4

- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de

policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2

- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030

- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d’acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat

(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2

- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d’elastòmers termoestables.

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

- Col·locat superficialment

- Col·locat en tub

- Col·locat en canal o safata

- Col·locat aeri

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

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas

CONDICIONS GENERALS:
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Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el

fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica

com la de l’aïllament.

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·

lació.

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del

quadre de protecció.

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.

Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm

Toleràncies d'instal·lació:

- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:

- Sense transit rodat: >= 4 m

- Amb transit rodat: >= 6 m

COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que

no en surti perjudicada la coberta.

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al

sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.

Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm

Distància vertical entre fixacions: <= 150cm

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s’aprofitarà , en la mesura del possible, les possibilitats

d’ocultació que ofereixi aquesta.

El cable es subjectarà  a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la

intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d’estar fermament subjectes al suport amb tacs i

cargols.

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici a un altre, es penjarà

d’un cable fiador d’acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre

els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l’encreuament es fa

practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d’estar el suficientment propers per

tal d’evitar que la distància indicada pugui deixar d’existir.

COL·LOCACIÓ AÈRIA:

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de tracció. En cap cas

està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la

seva coberta aïllant sense malmè trela. Aquesta peça ha d’incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al

cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d’acer galvanitzat hi no ha de provocar cap

retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat.

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació , ja sigui en

xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d’aquestes.

COL·LOCAT EN TUBS:

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins

a 2,5 m per sobre amb un tub d’acer galvanitzat.

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d’una caixa de doble

aïllament, situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l’entrada i

sortida de cables.

Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l’aïllament.

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.

Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el dià metre del tub ha de ser suficientment gran per evitar

embussaments dels cables.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques.

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.

Si l’estesa del cable es amb tensió , es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la

bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió

màxima admissible pel cable. El cable s’ha d’ extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant

l’operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de

suport.

Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’ obra, els extrems es protegiran per tal de

que no hi entri aigua.

La força màxima de tracció durant el procés d’instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al

0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2.

En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es

consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.

CABLE COL.LOCAT EN TUB:

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi

torsions ni danys a la seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per

connectar.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les

connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

REBT 2002

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte

- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats

- Verificar l’ús adequat dels codis de colors

- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals

febles) segons cadascun dels reglaments d’aplicació.

- Assaigs segons REBT.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que

s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut modificades el

seu recorregut respecte projecte.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
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En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.

EG41 INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit , bipolar amb 2 pols

protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i

protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.

S'han considerat els tipus següents:

- Per a control de potència (ICP)

- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)

- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada

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

- Col·locació i anivellació

- Connexionat

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas

CONDICIONS GENERALS:

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.

Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’ una caixa o armari. En

aquest cas, l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.

Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d’una caixa també

aïllant. En aquest cas l’interruptor s’ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.

Els interruptors han de ser capaç os de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les

normes.

Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’ estar ajustats a les condicions del

paràmetre exigides en la DT.

Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N

ICP:

Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.

Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.

PIA:

En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels

reglaments.

No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors

estan sense tensió.

S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de

l’interruptor.

S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la DT

S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

REBT 2002

ICP:

UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.

UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 Aa 63 A.

PIA:
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UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección

contra sobreintensidades.

UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la

protección contra sobreintensidades.

UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas yanálogas para

la protección contra sobreintensidades.

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc só n el que es corresponen als especificats a la DT.

- Verificar que el sistema de fixació es correcte

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden

- Verificar la connexió dels conductors i l’absència de derivacions no permeses en contactes dels

mecanismes.

- Verificar en preses de corrent l’existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:

Les tasques de control de qualitat a l’execució de quadres generals, són les següents:

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s’identifiquin correctament tots els

circuits.

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l’execució real.

- Verificar que les seccions dels conductors s’adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions

no previstes.

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense

necessitats d’enllaços.

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.

- Verificar la correcta connexió dels conductors d’alimentació i sortides del quadre.

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d’acord a l’especificat.

- Assaigs a efectuar a l’obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que

s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:

S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I

SUBQUADRES:

Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-

ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el
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determini la DF.

EG42 INTERRUPTORS DIFERENCIALS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual.

S’han contemplat els següents tipus:

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics

magnetotèrmics

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors

automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics

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

- Col·locació i anivellació

- Connexionat

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas

CONDICIONS GENERALS:

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.

Els interruptors han de ser capaç os de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les

normes.

Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’ estar ajustats a les condicions del

paràmetre exigides en la DT.

Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER AMUNTAR EN PERFIL DIN:

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.

Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor s’ha de subjectar pel

mecanisme de fixació disposat per a tal fi.

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB

INTERRUPTORS AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS:

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automà tic amb els conductors que formen part del

mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.

Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor s’ha de subjectar pel

mecanisme de fixació disposat per a tal fi.

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR

ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automà tic amb els conductors que formen part del

mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.

Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’ una caixa o armari. En

aquest cas, l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.

Quan es col·loca adossat a l’interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d’ estar feta amb els borns de

connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels

reglaments.

No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors

estan sense tensió.

S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de

l’interruptor.

S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la DT

S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

REBT 2002

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER AMUNTAR EN PERFIL DIN:

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo

de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos yanálogos (ID). Parte 1: Reglas generales.

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB

INTERRUPTORS AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS:

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo

de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos yanálogos (ID). Parte 1: Reglas generales.

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR

ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc só n el que es corresponen als especificats a la DT.

- Verificar que el sistema de fixació es correcte

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden

- Verificar la connexió dels conductors i l’absència de derivacions no permeses en contactes dels

mecanismes.

- Verificar en preses de corrent l’existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:

Les tasques de control de qualitat a l’execució de quadres generals, són les següents:

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s’identifiquin correctament tots els

circuits.

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l’execució real.

- Verificar que les seccions dels conductors s’adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions

no previstes.

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense

necessitats d’enllaços.

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.

- Verificar la correcta connexió dels conductors d’alimentació i sortides del quadre.

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d’acord a l’especificat.

- Assaigs a efectuar a l’obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que
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s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:

S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I

SUBQUADRES:

Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-

ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el

determini la DF.

EG47 INTERRUPTORS MANUALS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Interruptor manual de 15 o 20 A, tripolar o tripolar més neutre, amb indicador lluminós o de comandament, i

fixat a pressió o muntat transquadre.

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

- Replanteig de la unitat d’obra

- Muntatge, fixació i anivellació

- Connexionat

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

L'interruptor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o especificades per la DF

L'interruptor ha de quedar encastat a l'orifici practicat en el quadre i ha de quedar fixat sòlidament.

Ha de quedar connectat correctament als conductors de fase i al neutre de la derivació.

Les connexions s'han de fer per pressió de vis.

La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema com al

lay-out.

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.

Resistència de les connexions a la tracció: >= 30 N

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: La mateixa que l'exigida al quadre

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La manipulació dels fusibles s'ha de fer sense tensió.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

REBT 2002

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc só n el que es corresponen als especificats a la DT.

- Verificar que el sistema de fixació es correcte

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden

- Verificar la connexió dels conductors i l’absència de derivacions no permeses en contactes dels

mecanismes.

- Verificar en preses de corrent l’existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
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Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:

Les tasques de control de qualitat a l’execució de quadres generals, són les següents:

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s’identifiquin correctament tots els

circuits.

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l’execució real.

- Verificar que les seccions dels conductors s’adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions

no previstes.

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense

necessitats d’enllaços.

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.

- Verificar la correcta connexió dels conductors d’alimentació i sortides del quadre.

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d’acord a l’especificat.

- Assaigs a efectuar a l’obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.

CONTROL DE L’OBRAACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que

s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESADE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:

S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I

SUBQUADRES:

Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-

ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el

determini la DF.

EP43 CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals, col·locats.

S’han contemplat els tipus de cables següents:

- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis

- Cables per a instal·lacions a l’àrea de treball i cables per a connexionat

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

- Cables col·locats sota canals, safates o tubs

- Cables amb connectors als extrems, col·locats

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

En cables col·locats sota canals, safates o tubs:

- Col·locació del cable a dintre de l’envoltant de protecció

- Marcat del cable

- Prova de servei

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de cables, etc.

En cables amb connectors als extrems:

- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals

- Comprovació i verificació de la partida d’obra executada

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La prova de servei ha d’estar feta.
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S’ han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació.

L’instal·lador ha d’ aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:

El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.

No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d’elements de la instal·lació.

No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.

Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d’altres instal·lacions.

La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels

conductors.

Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment del cable

de comunicacions elements d’ altres instal·lacions.

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:

La connexió d’ambdó s extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal han d’estar fetes. La

continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

La estesa del cable s’ han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Les

connexions s’han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

S'ha de comprovar que les característiques tè cniques del cable corresponen a les especificades al projecte.

Un cop acabades les tasques d’estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els

materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.

CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:

Durant les operacions d’estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives. S’ha de vigilar

que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per contacte amb arestes, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.

* EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office

areas.

EP73 ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Connectors per a instal·lacions de comunicacions, col·locats.

S'han contemplat els tipus de connectors següents:

- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl· lics, amb o sense pantalla

- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST

- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC

- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus MTRJ

- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus LC

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

- Replanteig de la unitat d’obra

- Preparació de l'extrem del cable

- Execució de la connexió

- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador

- Prova de funcionament

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
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CONDICIONS GENERALS:

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

El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre sí.

Les connexions han d'estar fetes.

No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha d'anar folgat

a dintre de la caixa de mecanismes.

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 20 mm

- Aplomat: ± 2%

CONNECTORS DE 8 VIES PER ACABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:

En les instal·lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també han de ser del tipus apantallat, amb

pantalla de 360º al voltant del connector.

L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de

connectar amb la pantalla del propi connector.

CONNECTORS PER ACABLES DE FIBRA ÒPTICA:

La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el

connector.

Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal ò ptic per radis de curvatura

excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.

Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

S'ha de comprovar que les característiques tè cniques dels elements corresponen a les especificades al

projecte.

Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants com ara

embalatges, retalls de cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVAGENERAL:

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.

* EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office

areas.

CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:

* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. Parte

7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con

características de acoplamiento comunes, con garantía de calidad.

* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de conectores

de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de calidad evaluada.

(Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)

* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para

conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos para la transmisión de datos con frecuencia de hasta 600 MHz

(Categoría 7, Blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)

EP74 ARMARIS TIPUS RACK PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Armaris metàl·lics amb bastidor tipus rack 19” , porta amb vidre securitzat, pany securitzat, pany amb clau i

accés pels 4 costats, equipats amb bateria d’endolls I ventilació forçada, col·locat superficialment.

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

- Replanteig de la unitat d’obra
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- Col·locació i anivellació

- Connexió a la xarxa elèctrica

- Prova de funcionament

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

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

Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos a la documentació tè cnica del fabricant i amb el

sistema de fixació disposat pel fabricant.

Tots els material que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre sí.

S’ha de deixar l’espai suficient al voltant de l’ armari per tal de permetre les operacions de muntatge i

manteniment.

Les reixetes de ventilació de l’armari no poden quedar obstruidse.

La porta ha d'obrir i tancar correctament.

Ha d’estar connectat a la xarxa d’alimentació elèctrica, la de protecció elè ctrica, i la de control, amb cables de

les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant  i que compleixin les especificacions

fixades a les seves partides d’obra.

L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.

No s’han de trasmetre esforços entre els elements de la instal·lació eléctrica (tubs, canals, safates o cables) i

els components de l’equip.

No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elè ctricament actives un cop acabades les feines

de muntatge.

La prova de funcionament ha d’estar feta.

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ±20 mm

- Aplomat: ±2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

S’ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al

projecte.

La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.

Un cop instal·lat l'equip, s’ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara

embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

REBT 2002

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.

* EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office

areas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S’ha de verificar:

- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de “ soroll” (reactàncies etc.)

- Canalització correcta, amb safata (metàl· lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 mm. Identificació de

conductors o circuits

- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió . Armaris repartidors etc.

- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d’aparells, inexistència de curtcircuits,

encreuaments o contactes a terra en el cablejat.
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- Certificar totes les preses de veu i dades segons l’estàndard de la categoria del material.

- Verificar el funcionament de centraletes

- Verificar el funcionament dels aparells receptors

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S’ha de verificar l’execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i dades.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas

contrari s’ha de substituir el material afectat.

EP7E EQUIPS ELECTRÒNICS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE DADES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats.

S’han contemplat les partides d’obra següents:

- Switch col·locat en armari rack de 19” o superficialment

- Router col·locat en armari rack de 19” o superficialment

- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a l’interior del PC

- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a l’interior del PC

- Targeta de xarxa inalàmbrica amb bus de connexió PCI, col•locada a l’interior del PC

- Alimentador per a alimentació per ethernet (PoE) d’equips, en armari rack 19” o superficialment

- Punt de connexió inalàmbrica muntada superficialment

- Antena de connexió inalàmbrica muntada superficialment

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

En elements col·locats superficialment:

- Replanteig del element

- Execució i fixació del element

- Execució de les connexions elèctriques i de senyal

- Prova de funcionament

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges i disposició d’aquests per a la correcta gestió de residus

En elements col·locats dins de l’armari rack de 19”:

- Col·locació dins de l’armari

- Execució de les connexions elèctriques i de senyal

- Prova de funcionament

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges i disposició d’aquests per a la correcta gestió de residus

En elements col·locats a l’ interior del PC:

- Retirada de la carcassa del PC

- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió

- Comprovació del funcionament

- Tancat de la carcassa del PC

- Instal·lació del software subministrat, si és el cas

- Realització de la prova de funcionament

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges i disposició d’aquests per a la correcta gestió de residus

ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:

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

Ha de quedar fixat sò lidament pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de

fixació disposat pel fabricant. Les fixacions no han de transmetre esforços a l’element.

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el

muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel

fabricant, o expressament aprovats per aquest.

L’element ha de quedar connectat a la xarxa d’alimentació elè ctrica i en condicions de funcionament.

Els terminals de connexió de dades han de quedar accesibles.

En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l’ apantallament no es pot perdre en el connector, per

tant, la pantalla del cable s’ha de connectar amb la pantalla del propi connector.

La prova de servei ha d’estar feta.

ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L’ARMARI RACK DE 19”:

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

Ha de quedar fixat sòlidament a l’armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el



Disseny de motorització de la tramoia
del teatre de Solsona

III – Plec de prescripcions

Àlex Vilanova Codina 98

sistema de fixació disposat pel fabricant. No s’han de transmetre esforços entre el plafó i l’armari.

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el

muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel

fabricant, o expressament aprovats per aquest.

L’element ha de quedar connectat a la xarxa d’alimentació elè ctrica i en condicions de funcionament.

Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles.

La porta de l’armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi connectats els cables de la

instal·lació de dades.

En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l’ apantallament no es pot perdre en el connector, per

tant, la pantalla del cable s’ha de connectar amb la pantalla del propi connector.

En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal ò ptic no poden alterar-

se en el punt de connexió entre la fibra i el connector.

Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal ò ptic per radis de curvatura

excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.

La prova de servei ha d’estar feta.

ELEMENTS COL·LOCATS AL’INTERIOR DEL PC:

La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC.

Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles.

La prova de servei ha d’estar feta.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

Tots els elements s’han d’ inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen

desperfectes.

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades a la DT

del projecte i la compatibilitat amb la resta d’elements que formin part del sistema.

Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.

Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

Les proves i ajustos sobre els equips, si son necessaris, han de ser fetes per personal especialitzat segons

les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte.

Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la DT del projecte o

DT del fabricant. Els resultats de les proves s’han de lliurar a la DF.

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges,

retalls de tubs, etc. i disposició d’aquests per a la correcta gestió de residus.

Els elements instal·lats, en cas necessari, s’han de protegir per evitar malmetre’ls durant el muntatge d’altres

elements o d’acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.

ELEMENTS COL·LOCATS AL’INTERIOR DEL PC:

Cal seguir les instruccions i procediments definits als manuals de l’element i del PC.

Cal seguir les indicacions i recomanacions de seguretat impreses als equips instal·lats a l’interior del PC.

Cal evitar que les possibles descàrregues elèctriques afectin als elements a instal· lar o al PC.

Les targetes s’han d’introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme i sense deformar ni

forçar altres components del PC.

No s’ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d’ introduir la targeta, per tal de

no malmetre el circuit imprès ni cap component electrònic.

No s’han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta.

La targeta s’ha de fixar a la carcassa del PC i no pot quedar només suportada per la ranura de connexió del

PC.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

REBT 2002

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.

* EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office

areas.
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1. Amidaments 

1.1. Partida nº 1 Electricitat 
Nº Ut Descripció Amidament 

1.2 U Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb 
porta, per a 36 mòduls i muntatge superficial   

                             Total u  ......: 1,000 

1.3 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba 
C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de 
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN 

  

                             Total u  ......: 1,000 

1.4 U Interruptor manual de 63 A, tetrapolar, de seccionament, amb indicador visual de 
l'estat de connexió i fixat a pressió   

                             Total u  ......: 1,000 

1.5 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba 
B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de 
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN 

  

                             Total u  ......: 4,000 

1.6 U Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 63 A 
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix 
selectiu, temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador 
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 
61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

  

                             Total u  ......: 1,000 

1.7 U Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat 
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix instantani, temps 
de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, 
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls 
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

  

                             Total u  ......: 5,000 

1.8 U Guardamotor 0,16:0,25A, Schneider, col·locat sobre carril DIN   

                             Total u  ......: 16,000 

1.9 U Guardamotor 0,25:0,4A, Schneider, col·locat sobre carril DIN   

                             Total u  ......: 5,000 

1.10 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació 
RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines 
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata   

                             Total m  ......: 504,000 

1.11 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació 
RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines 
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 

  

                             Total m  ......: 160,000 

1.12 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació 
RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines 
amb baixa emissió fums, col·locat en tub   

                             Total m  ......: 130,000 

1.13 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació 
RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines 
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata   

                             Total m  ......: 42,000 

1.14 M Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm 
i amplària 75 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport   

                             Total m  ......: 11,500 
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1.15 U Variador de freqüència OMRON 3GRX-A4007, muntat   

                             Total u  ......: 16,000 

1.16 U Variador de freqüència OMRON 3GRX-A4015, muntat   

                             Total u  ......: 5,000 

  
  

1.2. Partida nº 2 Control 
Nº Ut Descripció Amidament 

2.1 M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i 
muntat superficialment 

  

                             Total m  ......: 20,000 

2.2 U Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 5e F/UTP, 
amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul 
estret 

  

                             Total u  ......: 42,000 

2.3 M Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, 
categoria 5e F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa 
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 
50266, col·locat sota tub o canal 

  

                             Total m  ......: 126,000 

2.4 U Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, 
amb bastidor tipus rack 19", de 12 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x 
fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament   

                             Total u  ......: 1,000 

2.5 U Sensor Fotoelèctric OMRON E3Z-D62, muntat   

                             Total u  ......: 21,000 

2.6 U CPU extensible Twido - alimentacio 100-240 V CA - 14 E 24 V CC - 10 S y relé   

                             Total u  ......: 1,000 

2.7 U Mòdul d'entrada discreta M238 - 32 entrades   

                             Total u  ......: 1,000 

2.8 U Mòdul d’interconnexió de TwidoPort - ConneXium -1 port 10BASE-T/100BASE-
TX   

                             Total u  ......: 1,000 

2.9 U Mòdul mestre CANopen per a Twido   

                             Total u  ......: 1,000 

2.10 U Tauleta per a control 10,1" instal·lada en suport.   

                             Total u  ......: 1,000 

2.11 U Adaptador de xarxa inalambrica a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE 
802.11b/g, bus PCI de 32 bits, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, 
instal·lat 

  

                             Total u  ......: 1,000 
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1.3. Partida nº 3 Mecànic 
Nº Ut Descripció Amidament 

3.1 M Cable acer galv.ríg.,composició 1x7+0, instal·lat   

                             Total m  ......: 315,000 

3.2 U Equip moto-reductor amb tambor acanalat, suport propi, moto-reductor Pujol 
Muntalà LXCM 110/80N-4/14, collat al terra   

                             Total u  ......: 16,000 

3.3 U Equip moto-reductor amb tambor acanalat, suport propi, moto-reductor Pujol 
Muntalà LXCM 130/100LY-6/11, collat al terra   

                             Total u  ......: 5,000 

1.4. Partida nº 4 Elements de seguretat 
Nº Ut Descripció Amidament 

4.1 M2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc 
de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de 
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l   

                             Total m2  ......: 28,750 

4.2 U Polsador de parada d’emergència   

                             Total u  ......: 3,000 

4.3 U Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2,65 x 1 m amb malla 
emmarcada , marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 
mm i 4 mm de gruix , fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció 
rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix , situats cada 2,8 m als extrems de 
cada panell, amb acabat pintat i amb platines per a realitzar la fixació 

  

                             Total u  ......: 9,000 
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2. Pressupost 

2.1. Partida nº 1 Electricitat 
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import 

1.2 U Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb 
porta, per a 36 mòduls i muntatge superficial  

Total u  ......: 1,000 54,50 54,50 

1.3 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba 
C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de 
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN 

 

Total u  ......: 1,000 141,42 141,42 

1.4 U Interruptor manual de 63 A, tetrapolar, de seccionament, amb indicador visual de 
l'estat de connexió i fixat a pressió  

Total u  ......: 1,000 72,55 72,55 

1.5 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba 
B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de 
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN 

 

Total u  ......: 4,000 60,58 242,32 

1.6 U Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 63 A 
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix 
selectiu, temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador 
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 
61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

 

Total u  ......: 1,000 186,37 186,37 

1.7 U Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat 
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix instantani, temps 
de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, 
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls 
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

 

Total u  ......: 5,000 100,22 501,10 

1.8 U Guardamotor 0,16:0,25A, Schneider, col·locat sobre carril DIN  

Total u  ......: 16,000 104,14 1.666,24 

1.9 U Guardamotor 0,25:0,4A, Schneider, col·locat sobre carril DIN  

Total u  ......: 5,000 104,14 520,70 

1.10 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació 
RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines 
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 

 

Total m  ......: 504,000 1,21 609,84 

1.11 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació 
RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines 
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 

 

Total m  ......: 160,000 3,20 512,00 

1.12 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació 
RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines 
amb baixa emissió fums, col·locat en tub 

 

Total m  ......: 130,000 1,80 234,00 

1.13 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació 
RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines 
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 

 

Total m  ......: 42,000 2,16 90,72 

1.14 M Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i 
amplària 75 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport  

Total m  ......: 11,500 27,69 318,44 

1.15 U Variador de freqüència OMRON 3GRX-A4007, muntat  

Total u  ......: 16,000 782,42 12.518,72 
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1.16 U Variador de freqüència OMRON 3GRX-A4015, muntat  

Total u  ......: 5,000 782,42 3.912,10 

Total partida nº 1 Electricitat : 21.581,02 

2.2. Partida nº2 Control 
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import 

2.1 M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i 
muntat superficialment 

 

Total m  ......: 20,000 17,32 346,40 

2.2 U Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 5e F/UTP, 
amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul 
estret 

 

Total u  ......: 42,000 10,21 428,82 

2.3 M Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 
5e F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de 
fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, 
col·locat sota tub o canal 

 

Total m  ......: 126,000 1,18 148,68 

2.4 U Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb 
bastidor tipus rack 19", de 12 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x 
fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament 

 

Total u  ......: 1,000 346,23 346,23 

2.5 U Sensor Fotoelèctric OMRON E3Z-D62, muntat  

Total u  ......: 21,000 86,16 1.809,36 

2.6 U CPU extensible Twido - alimentació 100-240 V CA - 14 E 24 V CC - 10 S y relé  

Total u  ......: 1,000 407,88 407,88 

2.7 U Mòdul d'entrada discreta M238 - 32 entrades  

Total u  ......: 1,000 239,99 239,99 

2.8 U Mòdul d’interconnexió de TwidoPort - ConneXium -1 port 10BASE-T/100BASE-TX  

Total u  ......: 1,000 191,58 191,58 

2.9 U Mòdul mestre CANopen per a Twido  

Total u  ......: 1,000 228,66 228,66 

2.10 U Tauleta per a control 10,1" instal·lada en suport.  

Total u  ......: 1,000 257,50 257,50 

2.11 U Adaptador de xarxa inalambrica a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11b/g, 
bus PCI de 32 bits, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, instal·lat  

Total u  ......: 1,000 32,12 32,12 

Total partida nº 2 Control : 4.437,22 

2.3. Partida nº 3 Mecànic 
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import 

3.1 M Cable acer galv.ríg.,composició 1x7+0, instal·lat  

Total m  ......: 315,000 2,18 686,70 

3.2 U Equip moto-reductor amb tambor acanalat, suport propi, moto-reductor Pujol 
Muntalà LXCM 110/80N-4/14, collat al terra  

Total u  ......: 16,000 506,07 8.097,12 

3.3 U Equip moto-reductor amb tambor acanalat, suport propi, moto-reductor Pujol 
Muntalà LXCM 130/100LY-6/11, collat al terra  

Total u  ......: 5,000 679,62 3.398,10 

Total partida nº 3 Mecànic : 12.181,92 
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2.4. Partida nº 4 Elements de seguretat 
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import 

4.1 M2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de 
passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 

 

Total m2  ......: 28,750 97,77 2.810,89 

4.2 U Polsador de parada d’emergència  

Total u  ......: 3,000 5,68 17,04 

4.3 U Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2,65 x 1 m amb malla 
emmarcada , marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm 
i 4 mm de gruix , fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció 
rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix , situats cada 2,8 m als extrems de 
cada panell, amb acabat pintat i amb platines per a realitzar la fixació 

 

Total u  ......: 9,000 43,39 390,51 

Total partida nº 4 Elements de seguretat : 3.218,44 

  
  

2.5. Partida nº 5 Seguretat i salut 
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import 

5.1 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per seguretat i salut  

Total pa  ......: 0,020 41.418,60 828,37 

5.2 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per gestió de residus  

Total pa  ......: 0,005 41.418,60 207,09 

Total partida nº 5 Seguretat i salut : 1.035,46 

  
  

3. Resum de pressupost 

1 Electricitat 21.581,02 

2 Control 4.437,22 

3 Mecànic 12.181,92 

4 Elements de seguretat 3.218,44 

5 Seguretat i salut 1.035,46 

Pressupost d'execució material 42.454,06 

13% de despeses generals 5.519,03 

6% de benefici industrial 2.547,24 

Suma 50.520,33 

21% IVA 10.609,27 

Pressupost d'execució per contracta 61.129,60 

           

Puja el pressupost d'execució per contracta a l’expressada quantitat de 
SEIXANTA-UN MIL CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS 

 

Manresa, gener de 2016 

El tècnic autor del projecte:  

Àlex Vilanova Codina 
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