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Memòria Tècnica 

1.1. Objecte 

Aquest 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. 

En base a l' art. 7è, i en aplicació d' aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista 

ha d' elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s' analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l' inici de l' obra pel Coordinador de 

Seguretat i Salut durant l' execució de l' obra o, quan no n' hi hagi, per la Direcció Facultativa. 

En cas d' obres de les Administracions Públiques s' haurà de sotmetre a l' aprovació d' 

aquesta Administració. 

Es recorda l' obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d' Incidències pel 

seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d' Incidències haurà de posar-se en 

coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l' art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-

contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 

les mesures de seguretat i salut a l' obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d' efectuar un avis a l' autoritat 

laboral competent, segons model inclòs a l' annex III del Reial Decret. 
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La comunicació d' obertura del centre de treball a l' autoritat laboral competent haurà d' 

incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l' execució de l' obra o qualsevol integrant de la 

Direcció Facultativa, en cas d' apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 

treballadors, podrà aturar  l' obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 

de les seves responsabilitats als contractistes i als sots - contractistes (art. 11è). 

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: 

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

 

b) 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. 

 c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

 d) 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 

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

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

 f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

 g) L' emmagatzematge i l' eliminació o evacuació de residus i runes 
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h) 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 

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

 j)  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: 

 a) Evitar riscos 

 b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

 c) Combatre els riscos a l' origen 

 d) 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 

 e) Tenir en compte l' evolució de la tècnica 

 f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) 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 

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

 i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
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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 quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 

substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més 

segures 

 

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. 

1.3. Normativa 

RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d 'inclusió d' Estudi de Seguretat i Higiene en 

projectes d' edificació i obres públiques 

-Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
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Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 

construcción temporales o móviles 

-Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

-RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

-RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

-Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

-RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l' esmenta en quant a 

escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 

09/03/1971) 

-RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrada riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

-RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 

pantallas de visualización 
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-RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo 

-RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo 

-RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual 

-RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 

09/03/1971) 

-O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

-O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
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-O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 

09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correció d' errades: BOE: 17/10/70 

-O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 

estudio de Seguridad e Higiene 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

-O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 

cumplimiento y tramitación 

-O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

-O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

-O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 

Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
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-O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 

-O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 

amianto. 

-RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 

el trabajo. 

-O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació:  BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

-O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció. 

-Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios 

de protección personal de trabajadores  

-R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
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Modificació: BOE: 24/10/75 

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

-Modificació: BOE: 25/10/75 

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 

mecánicos 

-Modificació: BOE: 27/10/75 

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75              

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal 

de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de 

vias respiratorias: filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

-R. de 28 de Juli de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de 

vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de 

vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

Modificació: BOE: 01/11/75 

-Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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1.4. Definició dels riscos i les mesures de protección i 

prevenció 

1.4.1. Riscos professionals 

Descripció dels treballs: 

Amb arreglo a els processos escrits en el punt 7.4 es defineixen els riscos més freqüents 

agrupant   els diferents treballs que poden realitzar-se en cadascun d’ells en funció de les 

seves característiques comuns. 

Riscos més freqüents 

 

Excavació 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Esllavissada i bolcada de les màquines. 

- Col·lisions  . 

- Atropellament al personal d’obra causats per les màquines. 

- Caigudes del personal al fons de l’excavació. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 

Maquinària 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

 - Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 - Desplom i/o caiguda de maquinària d' obra (sitges, grues...) 

 - Caiguda de la càrrega transportada  

 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
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- Caigudes des de punts alts i/o des d' elements provisionals d' accés (escales, plataformes) 

 - Cops i ensopegades 

 - Caiguda de materials, rebots 

 - Ambient excessivament sorollós 

 - Contactes elèctrics directes o indirectes 

 - Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d' elements provisionals d' accés(escales, 

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l' emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

 

Instal·lacions 
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- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,  gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d' elements provisionals d' accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a distint nivell. 

- Talls i punxades en les mans. 

- Cops per eines manuals. 

- Cremades per encenedor durant les operacions d’escalfament del  

   “macarró” protector. 

1.4.2. Normes bàsiques de seguretat 

Excavació a cel  obert 

- Les maniobres de les màquines se faran sense interferències entre les mateixes. 

- Es prohibeix la permanència del personal de l’obra, en el radi d’acció de     

   la maquinària. 

- Es prendran les mesures adequades per a la correcta distribució de las   
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   càrregues en els mitjans de transport. 

- Es senyalitzaran els límits de l’excavació i es senyalitzaran les rutes  

   interiors de l’obra. 

- Es mantindrà una vigilància adequada de els talús. Augmentant el grau    

   de vigilància després de pluges o gelades. 

- S’aplicarà un rigorós control de manteniment mecànic de la maquinària  

  utilitzada. 

- En las zones de perill i vials, les maniobres de les maquinàries estaran  

   controlades per personal diferent del conductor. 

- En cas de pluja, gelades o interrupcions de els treballs, abans de  

   continuar  es deurà examinar l’estat de les excavacions. 

Instal·lació eléctrica 

- En cas de subcontractació, es redactaran actes de recepció i compliment del Pla de 

Seguretat e Higiene. 

 

- La il·luminació del lloc on s’estigui treballant no serà inferior a les 100 lux, mesurats a 

dos    metres del terra. 

- La il·luminació mesurant portàtils s’efectuaran utilitzant “ làmpades portàtils   estanques 

amb mànec aïllant i rejilla de protecció de la bombeta”,  alimentats a 24 volts. 

- Escales del tipus “tisora” amb sabates antilliscant i cadeneta limitada d’ obertura. 

- Es prohibeix la utilització de bastidors utilitzant escales de mà del tipus de    borriqueta, per 

a evitar els riscos per treballs sobre superfícies   insegures. 

 

- La realització de instal·lacions en l’escala sobre escales de mà, es farà una vegada 

protegit el buit de l’escala. 
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- Es prohibeix en general la utilització d’escales de mà o de bastidors sobre borriquetes, en 

llocs amb riscos de caigudes d’altura, si abans no  s’ha instal·lat les proteccions de seguretat 

adequades. 

- Les eines a utilitzar estaran protegides amb doble aïllament. Si l’aïllament d’alguna eina 

estigues deteriorada serà retirada i substituïda  per una altre en bon estat. 

 

- Vigilar diàriament les plataformes de treball i obertures d’accés al recinte d’aparells 

elevats. 

- Tots els treballs a l’exterior es suspendran en cas de pluja, vent, neu o gel, per  evitar 

possibles accidents. 

 

- Correcte estat de manteniment de manegues, manòmetre, vàlvules antiretorn de la 

flama, ampolles i bufador. 

 

- En l’obertura i tancament de regates es mirarà l’ordre i la neteja de l’obra. 

 

- El muntatge d’aparells elèctrics (magnetotèrmics, disjuntors, etc.) serà executat sempre 

per personal especialista, en previsió dels  riscos per muntatges incorrectes. 

 

- Es prohibeix la connexió de cables a els quadres de subministrament elèctric d’obra, sense 

la utilització de les clavilles mascle-femella. 

 

- Es prohibeix les connexions amb auxili de petites trossos de fusta. 

 

- L’ últim cablejat que s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia 

subministradora guardant en un lloc segur els mecanismes necessari per a la connexió, 

que seran els últims en instal·lar-se. 

- Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica  seran anunciades a tot el personal 

de l’obra abans de ser iniciades, per tal d’evitar accidentes. 

 



Projecte Bàsic i Executiu d’Instal·lacions d’una Llar d’Infants  Pág. 17 

 

- Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica, es farà una revisió en 

profunditat de les connexions dels mecanismes, proteccions i empalmes de els quadres 

generales elèctrics directes o indirectes, d’acord amb el Reglament Elèctric de Baixa 

Tensió. 

- Aïllament de la instal·lació per a una tensió de 100 v. 

- Els treballs sota pensió seran  correctament senyalitzats i vigilats. 

Proteccions individuals 

S’ establirà l’ús obligatori de les següents medis de protecció: 

- Casc. 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d' 

ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 

qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d' un operari en els treballs amb 

perill d' intoxicació. Utilització d' equips de subministrament d' aire: 

- Mono de treball. 

- Casc de treball homologat. 
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- Guants de goma i de cuiro aïllants. 

- Botes aïllants d’electricitat. 

- Comprovador de tensió. 

Proteccions col·lectives   

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l' obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l' interior de l' 

obra com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l' entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d' estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d' obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control 

de la càrrega màxima, delimitació del radi d' acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d' obra 

- Sistema de rec que impedeixi l' emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l' adequació de les solucions d' execució a l' estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d' apuntalaments, condicions d' estrebats i pantalles de protecció de rases 
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- Utilització de paviments antilliscants.  

 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxat en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d' objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d' evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d' escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

1.4.3. Risc de danys a tercers   

 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l' obra. Cas que el tancament envaeixi la 

calçada s' ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d' 

impedir que persones alienes a l' obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l' interior de l' obra com en relació amb 

els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 

- Comprovació de l' adequació de les solucions d' execució a l' estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d' objectes (xarxes, lones) 

1.5. Normes bàsiques generals  

- El personal que utilitzi les màquines - eïna tallaran amb la autorització per escrit del Jefe de 

la Obra, entregant a la Direcció Facultativa el llistat del personal autoritzat. 
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- Las maquina - eina elèctriques a utilitzar en aquesta obra estaran protegides elèctricament 

amb doble aïllant. 

- Els motors elèctrics de les maquinas -eina estaran protegits per la carcassa y proteccions 

pròpies de cada aparat, para evitar riscos de atrapament o de contacte elèctric. 

- Las transmissions motrius por correas estaran sempre protegides mitjançant bastidor que 

soporte una malla metàl·lica, disposada de tal forma que permetrà la observació de la 

correcta transmissió motriu, impedeixi el tancament dels operaris, del objectes, o que pugui 

surti  disparada al trencar-se. 

 

- Es prohibeix realitzar reparacions o manipulacions en la maquinaria accionada per 

transmissions per corretges en marxa. Les reparacions, ajustaments, etc. es realitzaran a 

motor parat, per a evitar accidents. 

 

- El muntatge i ajustament de transmissions per corretges es realitzaran mitjançant 

“muntacàrregues”. Mai amb tornavís, les mans, etc. Per a evitar riscos de ser atrapats. 

 - Las transmissions mitjançant engranatge accionada mecànicament estaran sempre 

protegides amb bastidor que suporten una malla metàl·lica, disposada de tal forma que 

permeti la observació de la correcta transmissió motriu e impedeix l’ atrapament dels operaris 

o dels objectes. 

- Las màquines en situació de avaria o semi-avaria es paralitzaran immediatament  es 

senyalitzaran amb un cartell que digui "no connectar, màquina avariada". 

- La instal·lació de cartells amb la indicació de "màquina avariada" aèria instal·lades i 

retirades per la mateixa persona, en el nostre cas, el vigilant de seguretat. 

- Les màquines-eines no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble aïllant 

tindran la carcassa de protecció de motors elèctrics, etc. connectats a la xarxa de terres en 

combinació amb els disjuntors diferencials del quadre elèctric general de l’obra. 

- Les màquines -eines s’utilitzaran en llocs en el que existeixin productes inflamables o 

explosius estaran protegits mitjançant carcasses antideflagrants. 
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 - Els ambients humits d’alimentació per a les màquines eines no protegides amb doble 

aïllant, es realitzaran mitjançant connexió de transformadors de 24V. 

 

- El transport aeri mitjançant el ganxo de les màquines eines es realitzaran situant la flexida 

en l’ interior d’una safata emplintada resistent, per a evitar el risc de caiguda de la càrrega. 

- En prevenció a els riscos per inhalació de pols ambientals, les màquines que poden 

produir-los utilitzaran una via humida. Sempre que sigui possible s’utilitzaran aquestes 

màquines a baix vent. 

- Les eines accionades mitjançant compressions s’utilitzaran a una distancia mínima del 

mateix de 10m., per a evitar el risc per l’alt nivell aquàtic, al sumar -se al soroll de la màquina 

amb la del compressor. 

- Les eines a utilitzar en aquesta obra accionada mitjançant  compressors estaran dotats de 

camises aquàtiques. 

- No s’utilitzaran màquines accionades mitjançant combustible líquid en llocs tancats o poc 

ventilats, evitant atmosferes tòxiques. 

- Es PROHÍBEIX l’ús de màquines eines al personal no autoritzat. 

 

- Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tallar o trepar abandonades en el terra, per a 

evitar accidents. 

 

- Les connexions elèctriques de totes les màquines-eines a utilitzar en aquesta obra 

mitjançant clemas estaran sempre protegides amb la seva corresponent carcassa anti-

contactes elèctrics. 

 

- Sempre que sigui possible les manegues de presó per a l’accionament de màquines-eines 

s’instal·laran de forma aèria. Es senyalitzaran mitjançant corda de banderilles els llocs 

d’encreuament amb les vies de circulació interna per a prevenir riscos per ensopegades. 

 

- Els tambors de enrotllat dels cables de la petita maquinaria estaran protegits amb un 

bastidor suport d’una malla metàl·lica, disposada de tal forma que permetran la visió de la 

correcta disposició de les voltes, impedeixi el tancament de persones o de coses. 
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1.6. Tallador de material ceràmic d’accionament elèctric 

Riscos més freqüents 

- Aquestes serres d’accionament elèctric, amb tall en via humida, adequades per a el tall 

ceràmic tenen una concepció que elimina tots els riscos;  no emeten pols, no produeixen 

sorolls i permeten tocar el disc en funcionament sense produir talls en les mans. 

1.6.1. Proteccions personals 

- Casco homologat. 

- Ulleres anti-partícules. 

1.6.2. Proteccions col·lectives 

- Conservació adequada de l’alimentació elèctrica. 

1.6.3. Riscos més freqüents 

- Contacte amb la energia elèctrica. 

- Tancament. 

- Erosió en les mans. 

- Talls 

- Cops per fragments en el cos. 

- Els derivats de trencar-se la broca. 

- Els derivats del mal muntatge de la broca. 

1.6.4 Normes de seguretat 

- El personal encarregat de l’ús de trepants portàtils estaran en possessió d’una autorització 

expressa pel Jefe d’Obra per aquesta activitat. Aquesta autorització sols es lliurarà una 

vegada demostrades les habilitats necessàries per l’operari. Del rebut es donarà conta a la 

Direcció Facultativa o Jefatura de l’ Obra. 
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- A cada operari que utilitzi el trepant, amb l’autorització escrita per el seu ús, se li lliurarà de 

la següent normativa de prevenció. Del rebut es donarà conta a la Direcció Facultativa o Jefe 

de l’ Obra. 

1.6.5. Normes per la utilització del trepant portàtil 

- Comprovi que l’aparell no li falti cap de les peces que constitueixen la carcassa de 

protecció, o que no la tinguin deteriorada. En el cas afirmatiu comuniqui-ho al Vigilant de 

Seguretat per que sigui reparat el fallo, no la utilitzi per el moment. 

- Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; arregli l’aparell si apareix amb fissures 

que deixin al descobert els fils de coure, o si tenen empalmes rudimentaris coberts amb cinta 

aïllant, etc. evitarà els contactes amb la energia elèctrica. 

- Esculli sempre la broca adequada per el material a trepar. Consideri que hi ha broques per 

a cada tipus de material; no les intercanvi, en el millor dels casos, les utilitzarà sense obtenir 

bons resultats i exposarà a riscos innecessaris. 

- No intenti realitzar trepants inclinats " a pols", pot fracturar-se la broca i produir-se lesiones. 

- No intenti engrandir l’orifici oscil·lant al voltant de la broca, pot fracturar-se i produir lesions 

series. 

- El muntatge i el desmuntatge de las broques no ho realitzi subjectant el mandril encara en 

moviment, directament amb la mà. Utilitzi la clau. 

 

- No intenti realitzar trepants en una sola maniobra. Primer marqui el punt a foradar amb un 

llapis, segon apliqui la broca i trepi. Ja pot seguir trepant, evitarà accidents. 

- No intenti reparar el trepant ni el desmunti. Demani que li reparin. 

- No estrenyi l’aparell excessivament, per fer-ho no acabarà abans el forat. La broca pot 

trencar-se i causar lesions. 

 

- Les peces de tamany reduït trepi-les sobre banc, lligades en el cargol sense fil, evitarà 

accidents. 
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- Les labors sobre del banc, efectuï-les situant la màquina sobre el suport precís para realitzi-

ho. Trepar amb major precisió i evitarà accidents. 

- Eviti rescalfar les broques, giraran inútilment; i a més poden fracturar-se i causar-li danys. 

- Eviti posicionar el trepant encara en moviment en el terra, és una posició insegura. 

- Desconnecti el trepant de la xarxa elèctrica abans d’iniciar las manipulacions de canvi de 

broca. 

- En aquesta obra els trepants manuals estaran dotades de doble aïllant elèctric. 

- Els trepants estaran reparades per personal especialitzat. 

- El Vigilant de Seguretat comprovarà diàriament el bon estat dels trepants manuals, retirant 

del servei aquelles màquines que ofereixen deterioraments que impliquin riscos per els 

operaris. 

 

- La connexió o subministrament elèctric dels trepants portàtils se realitzarà mitjançant 

mànegues anti-humitat a partir del quadre de planta, dotat amb clavilles mascle-femella 

estanques. 

 

- Es prohibeix expressament dipositar en el terra o deixar abandonat connectat a la xarxa el 

trepant. 

 

- Es prohibeix les connexions directes fil-endoll amb l’ajut de trossos de fusta. 

1.6.6. Proteccions personals 

 

- Casco de polietilè. 

 

- Robes de treballar. 

- Calçat de sola antilliscant. 

- Botes de seguretat. 
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- Ulleres de seguretat. 

- Guants de cuiro. 

1.7. Medis Auxiliars 

Els medis auxiliars utilitzats són els següents: 

- Bastides metàl·liques tubulars. 

- Bastides metàl·liques tubulars sobre rodes. 

- Escales de mà metàl·liques. 

1.7.1 Riscos més freqüents 

Bastides metàl·liques en general. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes al buit. 

- Contacte amb la energia elèctrica. 

- Caigudes d’objectes o eines. 

- Els derivats dels treballadors realitzats a la intempèrie. 

 

- Els derivats de patiments de malalties no detectades (epilèpsia, vertigen, etc.). 

- Sobreesforços. 

 

- Els inherents al treball que deu realitzar-se sobre ells. 

 

 

Bastides metàl·liques tubulars. 
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- Atrapament durant el muntatge. 

Bastides metàl·liques tubulars sobre rodes. 

- Els derivats del desplaçament incontrolats de la bastida. 

- Aplastament, atrapaments durant el muntatge 

Bastides sobre borriquetas metàl·liques. 

- Els derivats de l’ús de taulons i fusta de petita secció o en mal estat (ruptura, errades, 

moviments, etc.). 

Escales de mà metàl·liques. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caigudes al buit. 

- Esllavissament de la base per incorrecte recolzament. 

- Bolcada lateral per recolzament irregular. 

- Ruptura per defectes ocults. 

- Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos. 

1.7.2. Normes de seguretat 

Bastides metàl·liques en general. 

- Maneig suau dels materials. 

- No acumulació de càrrega. 

- Compliment estricte de les dades facilitades per el fabricant. 

- Muntatge del bastidatge per personal especialitzat. 
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- Los bastides sempre es subjectaran per evitar els moviments indesitjables que poden fer 

perdre l’equilibri als treballadors. 

- Abans de pujar-se a una plataforma bastida deurà revisar-se tota la seva estructura. 

 

- Els trams verticals de les bastides es recolzaran sobre taulons de repartiment de 

càrrega. 

- Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d‘amplada i estaran firmament 

anclats als recolzament de tal forma que s’eviten els moviments per esllavissada o bolcada. 

- Les plataformes de treball a 2 metres o més d’alçada tindran baranes perimetrals completes 

de 90 cm. d’alçada, formades per passamans, barra o llistó intermedi i rodapeus. També es 

poden utilitzar com a baranes una xarxa de seguretat tensa que cobri els 90 cm. 

- Els taulons que formen la plataforma de treball estaran sense defectes visibles, amb bon 

aspecte i sense nusos que redueixen la seva resistència. Estaran nets. 

- Es prohibeix abandonar en les plataformes sobre les bastides, materials o eines. 

- Es prohibeix llançar runes directament des de les bastides. Les runes es recolliran i es 

descarregaran de planta en planta, o be es vessarà a través de les trompes. 

- Es prohibeix fabricar morter directament sobre les plataformes de la bastida. 

- La distancia de separació d’una bastida al parament vertical de treball no serà superior als 

30 cm. en prevenció de caigudes. 

- Es prohibeix expressament corre per les plataformes sobre bastides. 

- Es prohibeix saltar de la plataforma bastida a l’ interior de l’edifici; el pas es realitzarà 

mitjançant una passarel·la. 

- Els reconeixements mèdics previs per a l’admissió del personal que deu treballar sobre les 

bastides d’aquesta obra, intentaran detectar aquells trastorns orgànics (vertigen, epilèpsia, 

trastorns cardíacs, etc.) que poden patir i provocar accidents a l‘operari. Els resultats dels 

reconeixements es representaran a la Direcció Facultativa o a la Jefatura d’Obra. 
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Bastides tubulars metàl·liques. 

- Es muntaran segons la distribució i accessos. 

- Durant el muntatge es tindran presents les següents especificacions preventives: 

- No s’iniciarà un nou nivell sense abans haver acabat el nivell de partida amb tots els 

elements d’estabilitat. 

- La seguretat assolida en el nivell de partida ja consolidada, serà tal, que oferirà les 

garanties necessàries com per poder amarrar el fiador del cinturó de seguretat. 

 

- Les barres, mòduls, tubulars i taulons, s’hissaran mitjançant sogues lligades amb “nusos 

de mariner” (o mitjançant eslingues normalitzades). 

 

- Les plataformes de treballs es consolidaran immediatament després de la seva 

formació, mitjançant las abraçadores es subjecten contra basculaments. 

- Els cargols de les mordaces, s’ apretaran per igual, realitzar-se una inspecció del tram 

executant abans d’iniciar la següent en prevenció dels riscos per la existència de cargols 

fluixos, o de falta d’algun d’ells. 

 

- Les unions entre tubs se efectuaren mitjançant els “nusos” o “bases metàl·liques”, o bé 

mitjançant les mordaces i passadors previstos, segons els models comercialitzats. 

- Les plataformes de treballs es limitaran davantera, lateral i posteriorment, per un rodapeu 

de 15 cm. 

 

- Les plataformes de treball s’immobilitzaran mitjançant les abraçadores i passadors 

clavats en els taulons.  

- Els mòduls de fonament de les bastides tubulars estaran dotats de les bases nivellables 

sobre cargols sense fi, amb la fi de garantir una major estabilitat al conjunt. 
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- Els mòduls de base de disseny especial per el pas de vianants es complementaran amb 

cadafals i viseres segures a “nivell de sostre” en prevenció de cops a tercers. 

 

- Els mòduls a base de bastides tubulars, es subjectaran mitjançant travessers tubulars a 

nivell, per sobre de 1,90 metres i amb els travessers diagonals, amb la fi de rigiditzar 

perfectament el conjunt i garantir la seva seguretat. 

- La comunicació vertical quedarà resolta mitjançant la utilització d’escales prefabricades. 

- Es prohibeix el recolzament de les bastides tubulars sobre suplements formades per 

bidons, pilars de material diversos, torretes de fusta diverses i assimilables. 

- Les plataformes de recolzament dels cargols sense fi, de base de les bastides tubulars 

disposades sobre taulons de repartiment, es clavaran a aquests amb clavats d’acer, clavats 

a fons i sense doblar. 

- Es prohibeix treball sobre plataformes disposades sobre la coronació de bastides tubulars si 

abans no s’ha cercat amb baranes sòlides de 90 cm. d’alçada formades per passamans, 

barra intermèdia i rodapeu. 

 

- Les bastides es muntaran amb l’escala lateral en la cara en la que no es treballa. 

 

- Es prohibeix l’ús de borriquetes recolzades sobre plataformes de treball de les bastides 

tubulars. 

 

Torretes o bastides metàl·liques tubulars sobre rodes. 

 

- Les plataformes de treball es consolidaran immediatament després de la seva formació 

mitjançant les abraçadores de subjecció contra basculaments. 

- Las plataformes de treball sobre les bastides rodants tindran un amplada mínima de 60 cm. 

amb taulons de 7 cm. d’espessor. 

- Les bastides amb rodes compliran sempre que l’alçada de la plataforma de la torreta partit 

per l’amplada menor de la plataforma en planta serà major o igual a 3. 
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- En la base, a nivell de les rodes, es muntaran dos barres en diagonal de seguretat per fer el 

conjunt indeformable i més estable. 

- Cada dos bases muntades en alçada, s’instal·laran de forma alternativa -vista en planta- , 

encara barra diagonal d’estabilitat. 

- Prendre precaucions per que aquest treball ho realitzi personal qualificat. 

- Les plataformes de treball muntades sobre les torretes, sobre rodes, es limitaran en tot 

el seu contorn amb una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, formada per passamans, barra 

intermèdia i rodapeu. 

 

- Es prohibeix l’ús de bastides de borriquetes muntades sobre les plataformes de treball 

de les torretes metàl·liques amb rodes. 

 

- La torreta serà subjectada mitjançant barres a punts forts de seguretat en prevenció de 

moviments indesitjables que podrien fer caure als operaris. 

 

- Les càrregues s’hissaran fins les plataformes de treball mitjançant corrioles muntades 

sobre forques tubulars subjectades mitjançant un mínim de dos brides a la bastida o 

torreta sobre rodes, en prevenció de bolcades de la càrrega (o del sistema). 

- Es prohibeix en aquesta obra treballar en exteriors sobre torretes o bastides sobre rodes, 

sota règim de forts vents, en prevenció d’accidents. 

- Es prohibeix transportar persones o materials sobre las torretes sobre rodes durant les 

maniobres de canvi o de posició en prevenció de caigudes dels operaris. 

 

- Es prohibeix realitzar treballs recolzats directament sobre les plataformes de bastides, 

sobre rodes sense haver instal·lat prèviament els frens de les rodes. 

 

- Es prohibeix utilitzar bastides sobre rodes recolzades directament sobre solars no firmes 

 en prevenció de bolcades. Es poden col·locar entaulats de repartiment. 

- S’ extendiran cables de seguretat anclats als punts forts als que amarrar el cinturó de 

seguretat durant els treballs a realitzar sobre plataformes en torretes metàl·liques situades a 

més de 2 metres d’alçada.  
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 Bastides sobre borriquetes metàl·liques. 

- Les borriquetes sempre es muntaran perfectament anivellades, per evitar els riscos per 

treballar sobre superfícies inclinades. 

- Les plataformes de treball s’ anclaran perfectament a les borriquetes, en evitació de els 

balanceigs i altres moviments indesitjables. 

 

- Les plataformes de treballs no sobresortiran per els laterals de les borriquetes més de 

40 cm. per evitar el risc de bolcades per basculament. 

 

- Les borriquetes no estaran separades a eixos entre sí més de 2,50 metres per evitar les 

grans fletxes, indesitjables per la plataforma de treball, ja que augmenten els riscos al 

fimbrar. 

 

- Rodejant  a la plataforma en tres de els seus costats s’instal·laran una barana sòlida, 

encolada i cargolada en caixetí fetes  a tal efecte en els “peus drets”, de 90 cm. d’alçada 

formada per tauló, passamans, llistó de taula intermèdia i rodapeu de 15 cm. també en 

taula. 

- L’ascens i el descens es realitzarà mitjançant una escala de fusta amb graons assemblats i 

encolats situats en la cara sense barana. 

- L’accés se tancarà mitjançant una cadena o una barra sòlida sempre que existeixin 

persones sobre plataforma. 

- Es prohibeix pintar aquest medi auxiliar. 

- S’utilitzaran en la seva construcció angulars d’acer normalitzat. 

- Es recolzaran sobre quatre peus drets d’angular disposats en els angles d’un quadrat ideal 

en posició vertical i amb una longitud superior a un metre, a la de l’alçada en la que s’hagi 

decidit  situar la plataforma de treball. 
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- El conjunt es rigiditzarà mitjançant encreuaments de San Andrés en angular disposades 

en els quatre laterals, la base a nivell del terra, i la base a nivell de la plataforma de 

treball, tots ells electrosoldats. 

- Sobre la “creu de San Andrés” , es soldarà un quadrat d’angular i en el seu interior 

s’encaixarà la plataforma de treball recolzada sobre una de les ales del perfil i recercada per 

l’altre. 

- Les dimensions mínimes del “marc” de angular descrit en el punt anterior seran de 1,10 x 

1,10 metres (lo mínim necessari per l’estança de dos persones). 

- La plataforma de treball es formarà mitjançant taulons encaixats en el marc del angular 

descrit o mitjançant xapa metàl·lica de 4 mm. d’espessor, del tipus antilliscant. 

 

- Obligatòriament, envoltat la plataforma en tres dels seus costats, es soldarà a els peus 

drets, barres metàl·liques composant una barana de 90 cm. d’alçada formada per barra 

passamans i barra intermèdia. El conjunt es rematarà mitjançant un entornpeu de taula 

de 15 cm. d’alçada. 

- L’ascens i el descens de la plataforma es realitzarà a través d’una escala de mà metàl·lica, 

soldada a els peus drets. 

- Obligatòriament l’accés a la plataforma es tancarà mitjançant una cadena o una barra 

sempre que pertanyin persones sobre ella. 

Escales de mà metàl·liques. 

- Es prohibeix la utilització d’escales de mà per a salvar alçades superiors a els 5 metres. 

- Les escales estaran dotades en el seu extrem inferior de safates antilliscant de seguretat. 

- Les escales estaran firmament amarrades en el seu extrem superior a  l’objecte o 

estructura al que donen accés. 

- Les escales de mà a utilitzar sobrepassaran en 90 cm. l’alçada a salvar. Aquesta cota es 

mesurarà en vertical des de el plànol de desembarco, al extrem superior del travesser. 
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- Les escales de mà a utilitzar s’instal·laran de tal forma, que el seu recolzament inferior 

sigui distant de la projecció vertical del superior, ¼ de la longitud del travesser entre 

recolzament. 

- L’ascens i el descens a través de les escales de mà a utilitzar, quan salven alçades 

superiores a els 3 metres es realitzaran dotats amb cinturó de seguretat amarren al cable de 

seguretat paral·lel per el que circularà lliurament un mecanisme per caigudes. 

- Es prohibeix transportar pesos a mà, iguals o superiors a els 25 quilograms sobre les 

escales de mà. 

- Es prohibeix recolzar la base de l’escala de mà, sobre llocs u objectes poc firmes que 

poden minvar la estabilitat d’aquest medi auxiliar. 

- L’ accés d’operaris a través d’escales de mà es realitzarà d’un en un. Es prohibeix la 

utilització al uníson de l’escala a dos o més operaris. 

- L’ascens i descens a través de l’escala de mà, s’efectuarà frontalment; és a dir, mirant 

directament cap a els graons que s’estan utilitzen. 

Escales de mà simples. 

- Els travessers seran d’una sola peça i estaran sense deformacions o abonyegadures  que 

poden minvar la seva seguretat. 

- Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintures antioxidant que les preserven de 

les agressions de la intempèrie. 

- Les escales metàl·liques no estaran suplementades amb unions soldades. 

- La unió d’escales metàl·liques es realitzaran mitjançant la instal·lació dels dispositius 

industrials fabricats per a tal fi. 

Escales de tisores. 

- Estaran dotades en la seva articulació superior de topes de seguretat d’obertura. 

- Estaran dotades cap a la meitat de la seva alçada, de cadenetes de limitació d’obertura 

màxima. 
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- Les escales de tisores s’utilitzaran sempre com a tales obrin-se ambdós travessers per a no 

minvar la seva seguretat. 

- Les escales de tisores en posició d’ús, estaran muntades amb els travessers en posició de 

màxima obertura per a no minvar la  seva seguretat. 

 

- Les escales de tisores mai s’utilitzaran a mode de borriquetes per a sustentar les 

plataformes de treball. 

- Les escales de treball no s’utilitzaran, sense la posició necessària sobre elles per a poder 

realitzar un treball determinat, obligat a situar els peus en els tres últims graons. 

- Les escales de tisora s’utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals 

11.3.- Proteccions personals. 

 

Bastides metàl·liques tubulars. 

 

- Cascos de polietilè. 

 

- Roba de traçat. 

- Calçat antilliscant. 

A més durant el muntatge: 

- Botes de seguretat. 

- Calçat antilliscant. 

- Cinturó de seguretat (A o C). 

Bastides metàl·liques tubulars sobre rodes. 

 

- Cascos de polietilè. 
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- Roba de treball. 

- Calçat antilliscant. 

- Cinturó de seguretat. 

A més durant el muntatge: 

- Guants de cuiro. 

- Botes de seguretat. 

- Cinturó de seguretat. 

Bastides sobre borriquetes metàl·liques. 

- Calçat antilliscant. 

- Botes de seguretat. 

- Cinturó de seguretat (h>2m.). 

Escales de mà metàl·liques. 

 

- Casco de polietilè. 

 

- Botes de seguretat. 

- Botes de goma o de P.V.C. 

- Calçat antilliscant. 

- Cinturó de seguretat classe A o C. 

Proteccions Col·lectives. 

- Delimitació de la zona de treball en les bastides. 

- Senyalització de la zona de influencia durant el muntatge de les bastides. 
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1.8. Pressupost 

El pressupost es de 24.703,76 €, VINT-I-QUATRE MIL SET-CENTS TRES EUROS amb  

SETANTA-SIS CÈNTIMS  D’EURO. 
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1. Condicions Generals 

1.1  Objecte del plec de condicions  

La finalitat el present Plec de Condicions Tècniques consisteix en la determinació i definició 

dels conceptes que s'indiquen a continuació.  

 Abast dels treballs a realitzar per l'Instal·lador i, per tant, plenament inclosos en la 

seva Oferta.  

 Materials complementaris per al perfecte acabat de la instal·lació, no relacionats 

explícitament, ni en el Document de mesurament i pressupost, ni en els plànols, però 

que per la seva aplicació queden inclosos, plenament, en el subministrament de 

l'Instal·lador.  

 Qualitats, procediments i formes d’instal·lació dels equips, dispositius i, en general, 

elements primaris i auxiliars.  

 Proves i assajos parcials a realitzar durant el transcurs dels muntatges. Proves i 

assajos finals, tant provisionals, com definitius, a realitzar durant les corresponents 

recepcions.  

 Les garanties exigides en els materials, en el seu muntatge i en el seu funcionament 

conjunt.  

1.2 Conceptes compresos  

Es competència exclusiva de l'instal·lador i, per tant, queda totalment inclòs en el preu ofert, 

el subministrament de tots els elements i materials, ma d'obra, mitjans auxiliars i, en general, 

tots aquells elements i/o conceptes que siguin necessaris per al perfecte acabat i posada al 

punt de les instal·lacions, segons es descriuen en la memòria, son representades en els 

plànols, queden relacionades de forma bàsica en el Document de amidaments i pressupost i 

la qualitat i característiques de muntatge del qual s'indiquen en el Plec de Condicions 

Tècniques.  

Queda entès que els quatre Documents de Projecte, es a dir, Memòria, Amidaments i 

Pressupost, Plànols i Plec de Condicions Tècniques formen tot un conjunt. Si fos advertida o 

existís alguna discrepància entre aquests quatre Documents, la seva interpretació serà la 

que determini la Direcció d'Obra. Excepte indicació contra ria en la seva oferta , la qual cosa 

ha de quedar explícitament indicat en Contracte, queda entès que l'Instal·lador accepta 



Pág. 4  Annex P: Plec de Condicions Tècniques 

 

aquest criteri i no podrà formular cap reclamació per motiu d'omissions i/o discrepàncies 

entre qualsevol dels quatre Documents que integren el Projecte.  

Qualsevol exclusió, inclosa implícita o explícitament per l'Instal·lador en la seva Oferta i que 

difereixi dels conceptes exposats en els paràgrafs anteriors, no tindrà cap validesa, tret que 

al Contracte, d'una forma particular i explicita, es manifesti la corresponent exclusió.  

Es responsabilitat de l'Instal·lador el compliment de tota la normativa oficial vigent aplicable al 

Projecte. Durant la realització d'aquest Projecte s'ha posat el màxim interès a complir tota la 

normativa oficial vigent respecte d’això. No obstant això, si en aquest existissin conceptes 

que es desviessin o no complissin amb aquestes, es obligació de l'Instal·lador comunicar-ho 

en la seva Oferta i en la forma que es descriurà mes endavant. Queda, per tant, obligat 

l'Instal·lador a efectuar una revisió del Projecte, previ a la presentació de la seva oferta , 

havent d'indicar, expressament, en aquesta, qualsevol deficiència a aquest respecte o, en 

cas contrari, la seva conformitat amb el Projecte en matèria de compliment de tota la 

normativa oficial vigent aplicable a aquest.  

L'Instal·lador efectuarà a càrrec seu el pia de seguretat i el seguiment corresponent als seus 

treballs, havent de disposar de tots els elements de seguretat, auxiliars i de control exigits per 

la Legislació vigent, tot això amb la deguda coordinació en relació a la resta de l’obra, per la 

qual cosa serà preceptiva la compatibilitat i acceptació d'aquest treball amb el pia de 

seguretat general de l'obra i, en qualsevol cas, haurà de comptar amb la conformitat de la 

Direcció Tècnica i el Contractista general.  

Queden inclosos també, com a part dels treballs de l’Instal·lador, la preparació de tots els 

plànols d'obra, així com la gestió i preparació de tota la Documentació Tècnica necessària, 

inclòs Visat i Legalitzat de Projectes i Certificats d'obra, així com la seva tramitació davant els 

diferents Organismes Oficials, a fi d'obtenir tots els permisos requerits acord a la Legislació.  

També queden incloses la realització de totes les proves de posada en marxa de les 

instal·lacions, realitzades segons les indicacions de la Direcció d'Obra.  

No es procedirà a efectuar la recepció provisional si tot l'anterior no estigues degudament 

complimentat a satisfacció de la Direcció d'Obra.  

Així mateix, queden inclosos tots els treballs corresponents a la definició, coordinació i 

instal·lació de totes les escomeses de serveis, tals com electricitat, aigua, gas, sanejament i 
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altres que poguessin requerir-ne, ja siguin de forma provisional per efectuar els muntatges en 

obra o de forma definitiva per satisfer les necessitats del Projecte. S’entén, per tant, que 

aquests treballs queden plenament inclosos en l'Oferta de l'Instal·lador, tret que s'indiqui 

expressament el contrari.  

Queda, per tant, l'Instal·lador assabentat per aquest Plec de Condicions que es 

responsabilitat seva la realització de les comprovacions indicades, previ a la presentació de 

l'Oferta, així com la presentació en temps, mode i forma de tota la Documentació esmentada 

i la consecució dels corresponents permisos. L'Instal·lador, en cas de subcontractació, o 

l'Empresa responsable de la seva contractació, no podran formular cap reclamació respecte 

a aquest concepte, ja sigui per omissió, desconeixement o qualsevol altra causa.  

1.3  Conceptes no compresos  

En general, nomes queden exclosos de realització per part de l'Instal·lador els conceptes 

que responen a activitats d'obra, tret que en els Documents de Projecte s’indiqués 

expressament el contrari. Els conceptes exclosos son els que s'indiquen a continuació.  

 Bancades d'obra civil per a maquinaria.  

 Protecció de canalitzacions, el muntatge del qual sigui realitzat pel sol. Aquesta 

protecció es refereix al morter de ciment i sorra o formigó per protegir les esmentades 

canalitzacions del transit de l'obra. La protecció pròpia de la canalització si que queda 

inclosa en el subministrament.  

 En general, qualsevol mena d'obra necessària per al muntatge de les instal·lacions. 

En particular, l'obertura de fregadisses i posterior rebut de les instal·lacions amb el 

morter corresponent.  

 Obertura de buits en sols, parets, forjats o altres elements d'obra civil o obra per a la 

distribució de les diferents canalitzacions. Així mateix, queda exclòs el rebut del 

corresponent passa murs, marc, bastidor, etc. en els buits oberts. Es, no obstant 

això, competència de "Instal·lador, el subministrament del corresponent element a 

rebre a l'obra civil, ben sigui passa mur, marc, bastidor, etc. i la determinació precisa 

de grandàries i situació dels buits en la forma i mode que s’indicarà mes endavant. 

Tot això, en temps i mode compatible amb l’execució de l'obra, per evitar qualsevol 

mena de modificació i/o ruptures posteriors. Els perjudicis derivats de qualsevol 

omissió relativa a aquests treballs i accions seran repercutits directament en 

l'Instal·lador.  
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 Rebut de suports d'instal·lacions, sempre que en aquests s'utilitzi, exclusivament, 

material de construcció. Quan el rebut pugui efectuar-se per qualsevol procediment 

de tipus mecànic, com a trets, trepants, etc., serà sempre competència de 

l'Instal·lador. Els suports i el seu muntatge sempre serà competència de l'Instal·lador.  

 Magatzems, lavabo, etc., necessaris per a us i conservació de Is materials dels 

Instal·ladors durant el desenvolupament dels muntatges.  

1.4 Interpretació del projecte 

La interpretació del Projecte correspon en primer lloc a l'Enginyer (Enginyeria) Autor d'aquest 

o, si no n'hi ha, a la persona que ostenti la Direcció d'Obra. S’entén el Projecte en el seu 

àmbit total de tots els Documents que l'integren, es a dir, Memòria, Plànols, Amidaments i 

Pressupost i Plec de Condicions Tècniques quedant, per tant, l’Instal·lador assabentat per 

aquest Plec de Condicions Tècniques que qualsevol interpretació del Projecte per a 

qualsevol fi i, entre altres, per a una aplicació de Contracte, ha d'atenir-se a les dues figures 

(Autor o Director), indicades anteriorment.  

Qualsevol delegació de l'Autor o Director del Projecte, als efectes d'una interpretaci6 

d'aquest, ha de realitzar-se per escrit i així sol·licitar-ne per la persona o entitat interessada. 

1.5 Coordinació del projecte  

Serà responsabilitat exclusiva de l'Instal·lador la coordinació de les instal·lacions de la seva 

competència. L'Instal·lador posarà tots els mitjans tècnics i humans necessaris perquè 

aquesta coordinació tingui l'adequada efectivitat conseqüent, tant amb l'Empresa 

Constructora, com amb els diferents oficis o Instal·ladors d'altres especialitats que concorrin 

en els muntatges de l'edifici. Per tant, cada Instal·lador queda obligat a coordinar les 

instal·lacions de la seva competència amb les dels altres oficis. Per coordinació de les 

instal·lacions s’entén la seva representació en plànols d'obra, realitzats per l'Instal·lador a 

partir dels plànols de Projecte adaptats ales condicions reals d'obra i el seu posterior 

muntatge, de forma ordenada, d'acord amb aquests plànols i la resta de Documents de 

Projecte.  

En aquells punts concurrents entre dos oficis o Instal·ladors i que, per tant, pugui ser 

conflictiva la delimitació de la Frontera dels treballs i responsabilitats corresponents a 

cadascú, l'Instal·lador s’atindrà al que figuri indicat en Projecte o, si no n'hi ha, a la qual cosa 
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dictamini sobre el particular la Direcció d'Obra. Queda, per tant, assabentat l'Instal·lador que 

no podrà efectuar o aplicar els seus criteris particulars respecte d’això.  

Totes les terminacions dels treballs hauran de ser netes, estètiques i encaixar dins l'acabat 

arquitectònic general de l'edifici. Es posarà especial atenció en els tractats de les xarxes i 

suports, de forma que aquestes respectin les línies geomètriques i plani mètriques de sols, 

sostres, falsos sostres, parets i altres elements de construcció i instal·lacions conjuntes.  

Tant els materials arreplegats, com els materials muntats, hauran de romandre prou protegits 

en obra, a fi de que siguin evitats els danys que els puguin ocasionar aigua, escombraries, 

substancies químiques, mecàniques i, en general, afectacions de construcció o altres oficis. 

Qualsevol material que sigui necessari subministrar per a la protecci6 dels equips instal·lats, 

tals com plàstics, cartons, cintes, malles, etc., queda plenament inclòs en l'Oferta de 

l'Instal·lador. La Direcció d'Obra es reserva el dret a rebutjar tot material que jutges defectuós 

per qualsevol de Is motius indicats.  

A la finalització terminació dels treballs, l'Instal·lador procedirà a una neteja a fons (eliminaci6 

de pintura, raspadures, agressions de guix, etc.) de tots els equips i materials de la seva 

competència, així com a la retirada del material sobrant, retalls, deixalles, etc. Aquesta neteja 

es refereix a tots els elements muntats i a qualsevol altre concepte relacionat amb el seu 

treball, no sent causa justificativa per a l'omissió de l'anterior, l'afectació del treball d'altres 

oficis o Empresa Constructora.  

1.6 Modificacions al projecte  

Nomes podran ser admeses modificacions a allò que s'ha indicat en els Documents de 

Projecte per alguna de les causes que s'indiquen a continuació.  

 

 Millores en la qualitat, quantitat o característiques del muntatge dels diferents 

components de la instal·lació, sempre que no quedi afectat el pressupost o, en tot 

cas, sigui disminuït, no repercutint, en cap cas, aquest canvi amb compensació 

d'altres materials.  

 

 Modificacions en l'arquitectura de l'edifici i, conseqüentment, variació de la seva 

instal·lació corresponent. En aquest cas, la variació d'instal·lacions serà 
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exclusivament la que defineixi la Direcció d'Obra o, si escau, l'Instal·lador amb 

aprovació d'aquella. A fi de matisar aquest apartat, s'indica que pel terme 

modificacions s'entenen modificacions importants en la funció o conformació d'una 

determinada zona de l'edifici. Les variacions motivades pels treballs de coordinació 

en obra, degudes als normals moviments i ajustos d'obra queden plenament incloses 

en el pressupost de l'Instal·lador, no podent formular cap reclamació per aquest 

concepte.  

 

Qualsevol modificació al Projecte, ja sigui en concepte d'interpretaci6 del Projecte, 

compliment de normativa o per ajust d'obra, haurà d'atenir-se a alia que s'ha indicat en els 

apartats corresponents del Plec de Condicions Tècniques i, en qualsevol cas, haurà de 

comptar amb el consentiment exprés i per escrit de l'Autor del Projecte i/o de la Direcció 

d'Obra. Tota modificació que no compleixi qualsevol d'aquests requisits mancarà de validesa.  

1.7 Inspeccions  

La Direcció d'Obra i/o la PROPIETAT podran sol·licitar qualsevol mena de Certificat Tècnic 

de materials i/o muntatges. Així mateix, podran realitzar totes les revisions o inspeccions que 

considerin oportunes, tant a l'edifici, com als Tallers, Fabriques, Laboratoris o altres llocs, on 

l'Instal·lador es trobi realitzant treballs corresponents a aquesta instal·laci6. Les esmentades 

inspeccions poden ser totals o parcials, segons els criteris que la Direcció d'Obra dictamini 

respecte d'aixa per a cada cas.  

1.8 Qualitats  

Qualsevol element, maquina, material i, en general, qualsevol concepte en que pugui ser 

definible una qualitat, aquesta serà la indicada en el Projecte, ben determinada per una 

marca comercial o per una especificació concreta. Si no estigués definida una qualitat, la 

Direcció d'Obra podrà triar la que correspongui en el Mercat a nivells considerats semblants 

als de la resta dels materials especificats en Projecte. En aquest cas, l'Instal·lador queda 

obligat, per aquest Plec de Condicions Tècniques, a acceptar el material que li indiqui la 

Direcció d'Obra.  

Si l'Instal·lador proposes una qualitat semblant a l'especificada en Projecte, correspon 

exclusivament a la Direcció d'Obra definir si aquesta es o no semblant. Per tant, tota marca o 
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qualitat que no sigui l’especifica ment indicada en el Document de mesurament i pressupost 

o en qualsevol altre Document del Projecte haurà d'haver estat aprovada per escrit per la 

Direcció d'Obra prèviament a la seva instal·lació, podent ser rebutjada, per tant, sense 

perjudici de cap tipus per a la PROPIETAT, si no fos complert aquest requisit.  

Tots els materials i equips hauran de ser productes normalitzats de catàleg de Fabricants 

dedicats amb regularitat a la fabricació de tals materials o equips i hauran de ser de primera 

qualitat i del mes recent disseny del Fabricant que compleixi amb els requisits d'aquestes 

especificacions i la normativa vigent. Excepte indicació expressa escrita en contra per la 

Direcció d'Obra, no s’acceptarà cap material i/o equip la data de fabricació de la qual sigui 

anterior, en 9 mesos o mes, a la data de Contracte de l'Instal·lador.  

Tots els components principals d'equips hauran de portar el nom, la direcció del Fabricant i el 

model i numero de sèrie en una placa fixada amb seguretat en un lloc visible. No s’acceptarà 

la placa de l'agent distribuïdor. En aquells equips en que es requereixi placa o timbre 

autoritzats i/o col·locats per la Delegació d’Indústria o qualsevol altre Organisme Oficial, serà 

competència exclusiva de l'Instal·lador procurar la corresponent placa i abonar qualsevol 

Dret o Taxa exigible respecte d’això.  

Durant l'obra, l'Instal·lador queda obligat a presentar a la Direcció d'Obra quants materials o 

mostres dels mateixos li siguin sol·licitats. En el cas de materials voluminosos, s'admetran 

catàlegs que reflecteixin perfectament les característiques, acabat i composició dels 

materials de que es tracti.  

1.9 Reglamentació d’obligat compliment  

Amb total independència de les prescripcions indicades en els Documents del Projecte, es 

prioritari per a l'Instal·lador el compliment de qualsevol Reglamentació d'obligat compliment 

que afecti, directa o indirectament, a la seva instal·lació, ben sigui d'índole nacional, 

autonòmic, municipal, de Companyies o, en general, de qualsevol ens que pugui afectar la 

posada en marxa legal i necessària per a la consecució de les funcions previstes a l'edifici. EI 

concepte de compliment de normativa es refereix no sols al compliment de tota normativa del 

propi equip o instal·lació, sinó també al compliment de qualsevol normativa exigible durant el 

muntatge, funcionament i/o rendiment de l'equip i/o sistema.  

Es, per tant, competència, obligació i responsabilitat de l'Instal·lador la prèvia revisió del 

Projecte abans de la presentació de la seva Oferta i, un cop adjudicat el Contracte, abans 
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que realitzi cap comanda, ni que executi cap muntatge. Aquesta segona revisió del Projecte, 

als efectes de compliment de normativa, es requereix tant per si hi hagués hagut una 

modificació en la normativa aplicable desprès de la presentació de l'Oferta, com si, amb 

motiu d'alguna modificació rellevant sobre el Projecte original, aquesta pogués contravenir 

qualsevol normativa aplicable. Si això ocorregués, queda obligat l'Instal·lador a exposar-ho 

davant la Direcció Tècnica i PROPIETAT. Aquesta comunicació haurà de ser realitzada per 

escrit i entregada en ma a la Direcció Tècnica d'Obra.  

Un cop iniciats els treballs o comandes els materials relatius a la instal·lació contractada, 

qualsevol modificació que fos necessari realitzar per a compliment de normativa, ja sigui per 

oblit, negligència o per modificació d'aquesta, serà realitzada amb càrrec total a l'Instal·lador i 

sense cap cost per a la PROPIETAT o altres oficis o Contractistes, reservant-se aquesta els 

Drets per reclamació de danys i perjudicis en la forma que es consideri afectada.  

Queda, per tant, l'Instal·lador assabentat per aquest Plec de Condicions que no podrà 

justificar incompliment de normativa per identificació de Projecte, ja sigui abans o desprès de 

l’adjudicació del seu Contracte o per instruccions directes de la Direcció d'Obra i/o 

PROPIETAT.  

1.10 Documentació gràfica  

A partir de els plànols del Projecte es competència exclusiva de l'Instal·lador preparar tots els 

plànols d’execució d'obra, incloent tant els plànols de coordinació, com els plànols de 

muntatge necessaris, mostrant en detall les característiques de construcció precises per al 

correcte muntatge dels equips i xarxes per part dels seus muntadors, per a ple coneixement 

de la Direcció d'Obra i dels diferents oficis i Empreses Constructores que concorren en 

l’edificació. Aquests plànols han de reflectir totes les instal·lacions en detall al complet, així 

com la situació exacta de bancades, ancoratges, buits, suports, etc. L'Instal·lador queda 

obligat a subministrar tots els plànols de detall, muntatge i plànols d'obra en general, que li 

exigeixi la Direcció d'Obra, quedant aquest treball plenament inclòs en la seva Oferta.  

Aquests plànols d'obra han de realitzar-se paral·lelament a la marxa de l'obra i previ al 

muntatge de les respectives instal·lacions, tot això dins els terminis de temps exigits per no 

entrebancar el programa general de construcció i acabats, be sigui per zones o be sigui 

general. Independentment de l'anterior, l'Instal·lador ha de marcar en obra els buits, passos, 
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traçats i, en general, totes aquelles senyalitzacions necessàries, tant per als seus muntadors, 

com per als d'altres oficis o Empreses Constructores.  

Segons s'ha indicat en l'apartat 1.2, així mateix, es competència de "Instal·lador, la 

presentació dels escrits, Certificats, visats i plànols visats pel Col·legi Professional 

corresponent, per a la Legalització de la seva instal·lació davant els diferents ens o 

Organismes. Aquests plànols hauran de coincidir sensiblement amb alia que s'ha instal·lat en 

obra.  

Així mateix, al final de l'obra l'Instal·lador queda obligat a entregar els plànols de construcció i 

els diferents esquemes de funcionament i connexionat necessaris perquè hi hagi una 

determinació precisa de com es la instal·lació, tant en els seus elements vistos, com en els 

seus elements ocults. L'entrega d'aquesta Documentació es considera imprescindible previ a 

la realització de qualsevol recepció provisional d'obra.  

Qualsevol Documentació gràfica generada per l'Instal·lador nomes tindrà validesa si queda 

formalment acceptada i/o visada per la Direcció d'Obra, entenent-se que aquesta aprovació 

es general i no rellevarà de cap mode a l'Instal·lador de la responsabilitat d'errors i de la 

corresponent necessitat de comprovació i adaptació dels plànols per la seva banda, així com 

de la reparació de qualsevol muntatge incorrecte per aquest motiu.  

1.11 Documentació final d’obra  

Previ a la recepció provisional de les instal·lacions, cada Instal·lador queda obligat a 

presentar tota la Documentació de Projecte, ja sigui de tipus Legal i/o Contractual, segons 

els Documents de Projecte i conforme a alia que s'ha indicat en aquest Plec de Condicions. 

Com a part d'aquesta Documentació, s'inclou tota la Documentació i Certificats de tipus 

Legal, requerits pels distints Organismes Oficials i Companyies Subministradores.  

 Certificats de cada instal·lació, presentats davant la Delegació del Ministeri d’Indústria 

Energia. Inclou autoritzacions de subministrament, butlletins, etc.  

 Ídem davant Companyies Subministradores.  

 Protocols de proves complets de les instal·lacions (original i capia).  

 Manual d'instruccions (original i capia), incloent fotocopies de catàleg amb 

instruccions tècniques de funcionament, manteniment i conservació de tots els 

equips de la instal·lació.  

 Proposta d'estoc mínim de recanvis.  
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 Llibre oficial de manteniment Legalitzat.  

 Projecte actualitzat (original i capia), incloent plànols as-built de les instal·lacions.  

 Llibre de l’edifici Legalitzat 

Com a part de la Documentació que ha d'entregar l’Instal·lador, durant i al final de l'obra, 

queda inclosa tota la informació relativa al LLIBRE DE L'EDIFICI, d'acord amb alia que s'ha 

estipulat per la L1ei i segons requereixi, en tot cas, la Direcció Facultativa. Aquesta 

Documentació es refereix a plànols as-built, normes i instruccions de conservació i 

manteniment de les instal·lacions, definició de les qualitats dels materials utilitzats, així com 

la seva garantia i relació de Subministradors i normes d’actuació en cas de sinistre o 

situacions d’emergència.  

1.12 Garanties  

Tant els components de la instal·lació, com el seu muntatge i funcionament, quedaran 

garantits pel temps indicat per la legislació vigent, a partir de la recepció provisional i, en cap 

cas, aquesta garantia cessarà fins que sigui realitzada la recepció definitiva. Es deixarà a 

criteri de la Direcció d'Obra determinar davant un defecte de maquinaria la seva possibilitat 

de reparació o el canvi total de la unitat.  

Aquest concepte aplica a tots els components i materials de les instal·lacions, siguin aquests 

els especificats, de mode concret, en els Documents de Projecte o els semblants acceptats.  

1.13 Seguretat  

Durant la realització de l’obra s’estarà d'acord en tot moment amb el "Reglament de 

Seguretat i Higiene en el Treball" i, en general, amb totes aquelles normes i ordenances 

encaminades a proporcionar el mes alt grau de seguretat, tant al personal, com al públic en 

general.  

L'Instal·lador efectuarà a càrrec seu el pia de seguretat i el seguiment corresponent als seus 

treballs, havent de disposar de tots els elements de seguretat, auxiliars i de control exigits per 

la Legislació vigent. Tot això amb la deguda coordinació en relació a la resta de l'obra, per la 

qual cosa serà preceptiva la compatibilitat i acceptació d'aquest treball amb el pia de 

seguretat general de l'obra i, en qualsevol cas, haurà de comptar amb la conformitat de la 

Direcció Tècnica responsable en obra d'aquesta matèria i el Contractista general. En 

qualsevol cas, queda assabentat l'Instal·lador, per aquest Plec de Condicions Tècniques, 
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que es de la seva total responsabilitat vigilar i controlar que es compleixen totes les mesures 

de seguretat descrites en el pia de seguretat, així com les normes relatives a muntatges i 

altres indicades en aquest apartat.  

L'Instal·lador col·locarà proteccions adequades en totes les parts mòbils d'equips i 

maquinaria, així com baranes rígides en totes les plataformes fixes i/o mòbils que instal·1i 

per sobre del sol, a fi de facilitar la correcta realització de les obres de la seva competència.  

Tots els equips i aparells elèctrics usats temporalment a l'obra seran instal·lats i mantinguts 

d'una manera eficaç i segura i inclouran la seva corresponent connexió de posada a terra. 

Les connexions als quadres elèctrics provisionals es faran sempre amb clavilles, quedant 

prohibida la connexió amb borns nus.  

1.14 Materials complementaris compresos 

Com a complement als conceptes generals compresos, indicats en les condicions generals i, 

en general, en els Documents del Projecte, s'indiquen a continuació alguns punts particulars 

concrets, exclusivament com a exemple o aclariment per a l'Instal·lador, no significant per 

això que els mateixos excloguin l’extensió o l'abast d'altres.  

 Suports, perfils, estreps, cargoleria i, en general, elements de sustentació necessaris, 

degudament protegits per pintures o tractaments electroquímics. Aquests materials 

seran d'acer inoxidable quan s'instal·lin en ambients corrosius.  

 Antivibradors coaxials de canonades, bases antivibradores de maquinaria i equips, 

neoprens o elements elàstics de suports, lones de conductes i, en general, tots 

aquells elements necessaris per a l’eliminació de vibracions.  

 Bancades metàl·liques, dilatadors de ressort, lires, unions flexibles i, en general, tots 

els elements necessaris d’absorció de moviments tèrmics de la instal·lació per causa 

pròpia o per dilatacions d'obra civil.  

 Adaptaments elàstics de conductes i/o canonades en juntes de dilatació o 

escomeses a maquinaria, equips o elements dinàmics.  

 Proteccions de xarxes, equips i accessoris amb pintures antioxidants o 

anticorrosives, tant en intempèrie, com en interiors. Enfundats plàstics termo 

adaptables per a canalitzacions encastades i, en general, tots aquells elements de 

prevenció i protecció d'agressions externes.  

 Pintures i tractaments de terminació, tant d'equips, canalitzacions i accessoris, com 

de fletxes, etiquetatges i claus d’identificació.  
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 Acabats exteriors d’aïllaments per a protecció d'aquest per pluja, per acció solar, per 

ambients corrosius, ambients bruts, etc.  

 Gasos de soldadura, pastes, màstics, silicones i qualsevol element necessari per al 

correcte muntatge, acabat i segellat.  

 Per a l'Instal·lador de c1imatitzacio es consideren compreses les canalitzacions 

elèctriques per a maniobra, control o comandament, des de Is interlineats previstos a 

l'efecte als quadres elèctrics (es responsabilitat de l'Instal·lador el subministrament 

dels plànols d'enclavatge corresponent i la seva verificació funcional, encara que el 

muntatge s'hagi realitzat per altres dins els quadres elèctrics de força). Les qualitats 

d'aquestes canalitzacions seran les definides en Projecte o, si no n'hi ha, seran 

acords ales contigües paral·leles quan existeixin o ales adoptades en el muntatge 

elèctric.  

 Maneguins, passa murs, mares i/o cèrcol de fusta, bastidors i bancades metàl·liques 

i, en general, tots aquells elements necessaris de pas o recepció dels corresponents 

de la instal·lació.  

 Canalitzacions i accessoris de desaira a col·lectors oberts i canalitzacions de 

desguàs, degudament sifonades i connexionades, necessaris per al desplegament 

funcional de la instal·lació.  

 Proteccions acústiques i elements d'apantallament necessaris per a compliment de 

nivells de soroll, tant en interiors, com en exteriors.  

 Connectors, c1emes, terminals de pressió, premses de sortida de caixes, quadres i 

canaletes i la resta d'accessoris i elements per al correcte muntatge de la instal·lació.  

 Relés, contactors, transformadors i la resta d'accessoris de maniobres i control 

incorporats dins els quadres elèctrics, encara que afectin altres instal·lacions. 

S'inclouen tots els elements necessaris fins a d’interlineat de sortida degudament 

identificat.  

 Guies en canalitzacions buides 

 Terminacions de calorifugat en tubs de fuga de grup electrògens i bombes dièsel 

 Reixetes i elements per a ventilació, en general, en locals tèrmics 

Queda entès per "Instal·lador que tots els materials, accessoris i equipament indicats en 

aquest apartat queden plenament inclosos en el seu subministrament, amb independència 

que això se citi expressament en els Documents de Projecte. Qualsevol omissió a aquest 

respecte, per part de l'Instal·lador, ha de ser inclòs expressament en la seva Oferta i, si 

escau, acceptat i reflectit en el corresponent Contracte.  
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Totes aquestes unitats i, en particular, les relacionades amb obra (passa murs, maneguins, 

buits, etc.) seran coordinades i efectuades en temps i mode compatibles amb l'obra per evitar 

qualsevol mena de ruptura i altres posteriors. Els perjudicis derivats de qualsevol omissió 

relativa a aquests treballs i accions seran repercutits directament en l'Instal·lador. 

1.15 Estudi en les instal·lacions existents  

Durant la preparació dels Documents de Projecte s'ha fet un esforç especial per reflectir, de 

forma precisa, l'abast de totes les instal·lacions objecte de reforma i que constitueixen l'abast 

del Projecte. No obstant això, previ a la presentació d'Ofertes, els ofertants estudiaran 

detalladament les instal·lacions existents en la seva aplicació al Projecte, a fi de poder 

conèixer l'estat actual de les instal·lacions en la seva aplicació al funcionament previst per a 

tots i cadascun dels components d'aquesta. Això requereix els Instal·ladors que visitin l'edifici 

per familiaritzar-se amb l'estat de les seves instal·lacions, abans de presentar la seva Oferta.  

Cas d'advertir l'Instal·lador qualsevol discrepància, ja sigui per motius de normativa, de mal 

estat de Is equips, impossibilitat del seu reutilització per al fi previst, necessitats de reposició, 

etc., ha d'indicar-ho expressament en la seva Oferta. Així mateix, ha d'indicar qualsevol 

discrepància respecte als criteris de muntatge i execució de les instal·lacions en obra, 

descrits en el Projecte.  

No s'admetran afegits, canvis o modificacions a càrrec de la PROPIETAT, generats per 

imprevistos imputables a l’ incompliment d'aquest apartat, amb independència del que 

s'indiqui en els plànols del Projecte.  

A mes a mes, queda assabentat, per tant, l'Instal·lador per aquest Plec de Condicions 

Tècniques, que assumirà qualsevol responsabilitat sobre la reutilització de l'equipament i/o 

sistemes proposats, excepte indicació contraria en la seva Oferta.  
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2. Normes d’execució. Instal·lació d’electricitat  

2.1 Normes tècniques generals  

Els materials, sistemes i execució del muntatge hauran d'ajustar-se ales normes oficials 

d’àmbit nacional o local d'obligat compliment.  

En aquells casos en que no hi hagi contradicció amb la normativa oficial, amb les Normes 

Tecnològiques del "Ministeri de D’Habitatge" i mentre la Direcció Tècnica no especifiqui el 

contrari, l'industrial adjudicatari haurà d'ajustar-se a la normativa DNI.  

Si durant el període transcorregut entre la signatura del contracte i la recepció provisional de 

la instal·lació fossin dictades normes o recomanacions oficials noves, modificades o 

complementades les ja existents de forma tal que afectessin total o parcialment a la 

instal·lació, l'industrial adjudicatari queda obligat a l’adequació de la instal·lació per al 

compliment d'aquestes, comunicant-ho per escrit a la Direcció Tècnica perquè aquesta 

prengui les mesures que cregui oportunes.  

Haurà de tenir-se particularment en compte els següents reglaments, normatives i 

reclamacions: 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió del Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost 

(B.O.E. 224 de 18 Setembre) i les Instruccions Tècniques Complementaries ITC-BT.  

 Normes Bàsiques de l’Edificació, Condicions de Protecció Contra Incendis en els 

Edificis NBE CPI-96 del Reial Decret 2177/1996, de 4 d'octubre  

 Normes UNE.  

 Normes de les companyies subministradores de fluid elèctric. 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball 

2.2 Característiques de l’empresa instal·ladora  

La instal·lació s’adjudicarà per a la seva realització, prèvia aprovació del present Projecte, a 

un contractista legalitzat per a aquest treball, qui efectuarà el replantejament, execució i 

acabat de l'obra d'acord amb alia que s'ha especificat en el Projecte.  

L'instal·lador concedirà una garantia d'un any per a tota la instal·lació i aparells, comptant el 

temps de garantia a partir de la recepció virtual.  
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Tots els defectes, fallada o incompliments de condicions hauran de ser esmenats per 

l’instal·lador, dins els terminis fixats per la Direcció Facultativa o Propietat.  

L'instal·lador es responsable de tots els materials contra robatori i altres danys causats per 

tercers, fins a la recepció provisional de l'obra, per la qual cosa, l’instal·lador haurà 

d'assegurar-se i prendre totes les mesures necessàries.  

Els materials subministrats per l'instal·lador, hauran de ser de fàcil recanvi, corresponents a 

series estàndard, que els subministradors tinguin en gran estoc. Si durant la garantia 

existissin fallada en aquest sentit, la propietat podrà demanar danys i perjudicis a 

l'instal·lador.  

Amb un termini màxim de 20 dies a partir de la data de contractació, l'instal·lador i la Direcció 

Tècnica prepararan un programa de muntatge detallat, amb punts crítics, sobre els quals 

s'aplicaran les condicions de multes estipulades.  

La Propietat i/o Direcció Tècnica, tindrà dret a controlar, en qualsevol moment, l'estat dels 

treballs d'oficina, taller d'obra, incloent els subministradors de l'industrial adjudicatari.  

2.3 Quadres elèctrics  

ARMARIS METÀL·LICS  

Els armaris metàl·lics seran de construcció modular amb porta d’accés en tot el frontal, 

proveïts de doble tancament amb c1au.  

La seva posició prevista es vertical, amb alimentació per la part inferior i sortida per la part 

superior.  

El quadre haurà de subministrar-ne amb la totalitat d'elements d'ancoratge fixació per a  

l'emplaçament previst.  

La seva execució serà amb bastidors i planxa d'acer de primera qualitat (grossors respectius 

de l,5 i 2 mm.).  

El conjunt estarà tractat amb posterioritat al decapat amb tres capes d’emprimació fosfatant-

te i dues mans de pintura anticorrosiva.  
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El color de les pintures d'acabat serà RAL 7032 per a l'exterior i interior i RAL 2000 per a la 

placa de muntatge.  

La porta d’accés haurà de preveure’ls amb un tancament estanc i un ajust perfecte en tot el 

seu perímetre.  

La dita porta haurà de mecanitzar-se per ubicar els components indicats en l'esquema, 

cablejant-se, de manera que es pugui produir una obertura total.  

Disposarà d'obertures de ventilació tant en el seu part inferior com a superior a fi de procurar 

una eficaç dissipació de la calor interna. Aquestes obertures estaran normalitzades perquè 

permetin la protecció contra projeccions d'aigua.  

Tant a l'entrada como a la sortida de conductors es disposaran passables amb brides i 

premses que garanteixin l'estanquitat de l'interior.  

Per al connexionat dels conductors de protecció es disposarà d'una platina de coure 

electrolític en el part inferior.  

Tot el connexionat interior es realitzarà amb conductor flexible de coure V-750 proveït de 

terminals en ambdós extrems, numeració inequívoca en ambdós extrems, utilitzant els colors 

reglamentaris per a cada conductor polar RST, neutre MP i protecció SL. De la mateixa 

manera s'utilitzaran colors distintius per a cada conductor polar RST, distintius per als 

conductors a tensió de 24 v. i de maniobra a tensions febles (0-10 v. c.c.).  

El cablejat interior s’allotjarà en canaletes de P.V.C. UNEX o semblant, prèviament fixades 

amb cremallera de niló. 

Tot el cablejat de maniobra tindrà una secció mínima d’1.5 mm2 . 

Per al connexionat de conductors s'utilitzaran borns de melamina inequívocament 

senyalitzats, muntats sobre guia DIN, sent les corresponents a conductors de maniobra del 

tipus seccionable i les de protecció de color verd-i-groc.  

En tots els casos el quadre s’ajustarà al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió altres  

normatives d’àmbit nacional o local d'obligat compliment.  
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Abans de planificar la construcció del quadre, l'industrial adjudicatari haurà de verificar amb 

tota precisió les cotes d'emplaçament i presentar els plànols complets i a escala de l'interior i 

frontal per a la seva aprovació prèvia per la Direcció Facultativa. La no presentació d'aquesta 

documentació no eximeix de l’obligació d'ajustar-se als criteris de detall de la Direcció 

Facultativa, sent càrrec de l'industrial adjudicatari les modificacions o substitucions que 

haguessin de fer-se, sent motiu de penalització.  

En el present plec es consideraran inclosos, encara que no s'indiquin expressament, la 

totalitat dels materials, components i accessoris necessaris o convenients segons el criteri de 

la Direcció Facultativa per a un correcte muntatge i un perfecte funcionament.  

Es consideraran inclosos l’actualització d'esquemes, identificació de components 

instruccions completes de manipulació i manteniment (quatre jocs complets).  

Tots els materials hauran de ser aprovats per la Direcció Facultativa, a la qual assisteix el 

dret de verificar totes les vegades estimi oportú que la construcció del quadre, inclosa la fase 

que es realitzi als tallers de l'Industrial Adjudicatari o dels seus subministradors.  

El grau de protecció que aquests armaris ofereixin un cop posats en servei no serà inferior a 

IP 55 segons la norma DIN 40050.  

ARMARIS DE DOBLE AÏLLAMENT.  

Aquests armaris seran de material plàstic amb grau de protecció en servei no inferior a IP 42 

(DIN), IP 427 (UN E).  

Les seves dimensions dependran dels diversos equips elèctrics que han de contenir. 

Disposaran de porta practicable i tapa protectora de mecanismes. El seu muntatge serà 

encastat o superficial, segons especificacions.  

2.4 Equips de mesura  

COMPTADORS TRIFÀSICS  

 

Es un comptador d’inducció de quatre fils, construït per envoltant i sistema de mesura. 

L'envoltant portarà mira de lectura.  
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EI sistema de mesura estarà format per tres bobines de tensió i tres d'intensitat, disc rotor 

amb imant de frenada i mecanismes d’integració de lectura.  

S’indicarà marca, tipus, esquema d’instal·lació, nombre de revolucions que corresponguin a 

1 KW/h., intensitat nominal en amperes, tensió nominal en volts, natura del corrent i 

freqüència en Hz., numero d'ordre de fabricació, així com la data del Butlletí Oficial de l'Estat 

que es publiqui la data del tipus d'aparell.  

2.5 Equips auxiliars transformadors  

Constituït per l'envoltant, borns per a connexió de conductors, enrotllament primari i 

secundari.  

Aïllament sec i precisió de la c1asse 0,5.  

Tensió nominal d'aïllament de 0,6 KB.  

Intensitat nominal secunda ria de 5 A.  

Intensitat nominal de seguretat no superior a 5 vegades la intensitat primària nominal.  

Potència nominal de precisió de 15 voltamperes.  

Càrrega nominal aparent de precisió de 0,4 Ohm.  

Factor de potència de 0,8.  

Factor nominal de seguretat menor que 5.  

S’indicarà la relació de transformació, c1asse de precisió tensió nominal d’aïllament en quilo 

volts, potencia nominal de precisió en voltamperes, numero d'ordre de fabricació, així com la 

data del Butlletí Oficial del Estado que es publiqui l’aprovació del tipus d'aparell.  

2.6 Components de quadres elèctrics  

BARRES  

Seran de coure electrolític, de dimensions normalitzades, totalment estanyades i finalment 

pintades amb esmalt sintètic, amb els colors clàssics del codi internacional per a B.T.  
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La sustentació d'aquestes barres es farà mitjançant suports aïllants, compactes, per a 600 v. 

de tensió de servei. Les barres seran capaces de suportar sense deformacions 

inadmissibles, per les seves característiques i pel seu muntatge, els esforços electrodinàmics 

produïts per corrents en curtcircuit de l'ordre de 75 kAeff.  

Tots els caragols emprats tant en entroncaments com en derivacions seran de llautó, amb 

rosca total, doble femella i volandera del mateix material i volandera grower en cada conjunt.  

CABLEJAT INTERIOR 

Les derivacions de barres generals als diferents circuits hauran de fer-se amb platina de 

coure de dimensions adequades a la intensitat permanent del circuit. Quan la carrega sigui 

inferior en un 50% a la intensitat admissible per ales platines mes petites de fabricació 

normalitzada, s'utilitzaran conductors de coure amb aïllament de P.V.C. de 750 V tipus 

AFUMEX 750V. amb terminals de pressió adequades en els seus extrems de connexió.  

Les connexions per telecomandaments, control, senyalització i mesura es faran degudament 

cablejades i utilitzant conductors d'un mateix color per a cadascun dels serveis ressenyats en 

la memòria i estat de mesuraments.  

Totes les connexions es faran mitjançant borns adequats a la secció del conductor, muntats 

en bateria, amb senyalització de circuit, formant un cos independent de les instal·lacions 

fixes de l'edifici. L1avors, la unió de línies i circuits que surtin del quadre no podran 

connectar-se directament a cap aparell d'aquest sense o a traves del seu born o c1ema de 

connexió que es disposarà en el part inferior del panell corresponent. 

INTERRUPTORS  

Seran rotatius, de paquet fins a 200 A., amb comandament frontal, fletxa i connexió posterior, 

d'alta capacitat de ruptura i connexi6.  

Per a intensitats nominals compreses entre 200 A. i 1000 A. s'empraran interruptors després 

de quadre amb comandament frontal de bola o estrep, fulles posteriors de coure electrolític i 

cambra apaga espurnes.  
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CURTCIRCUITS 

Hauran de ser d'alta capacitat de ruptura, emprant bases amb capacitat i cartutxos adequats 

a la carrega a suportar pel circuit corresponent.  

Com a part de l'equip se subministrarà una empunyadura aïllant per a la maniobra sota 

tensió de tots els cartutxos instal·lats.  

Quan, per la varietat de cartutxos, es precisin diferents empunyadures, se subministraran 

una per al muntatge de cadascun dels tipus que hagin d'adaptar-se.  

CONTACTORS I GUARDAMOTORS  

Seran de marques de reconeguda solvència tècnica i respondran ales característiques 

exigides per cada tipus de servei.  

Hauran d'admetre com a màxim una freqüència de connexió de 60 connexions per hora i els 

relens tèrmics corresponents a la intensitat del motor a protegir.  

Tant els contactors com els guarda motors aniran dotats d'un contacte auxiliar commutat 

ames dels normals que el fabricant inclou en els seus aparells i un polsador de rearmament 

per a guarda motors.  

Als commutadors d'estrella-triangle es tindrà en compte que el relè tèrmic adequat 

correspondrà al que resulti de dividir la intensitat nominal del motor entre l'arrel quadrada de 

3. 

Els relè de temps serà temporitzat, amb regulació adequada ales característiques del major i 

de l'equip mogut per ell.  

APARELLS DE MESURA 

Aquests aparells seran del tipus encastable, amb sòcol quadrat de 96x96 mm. i fixació 

posterior de quadre mòbil c1asse 1'5 per a voltímetres i amperimetries, i de 144x144 mm. per 

als freqüencímetres i fasímetres de c1asse 0,5 i 1,5 respectivament.  
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INTERRUPTORS AUTOMATICS  

Seran omnipolars sense oli, ruptura a l'aire, de qualsevol dels fabricants següents indicats, 

sense ordre de preferència: MERLIN GERIN, METRON, SIEMENS, UNELEC.  

S’utilitzaran per la protecció de línies generals complint les característiques tècniques 

següents: 

- Tensió nominal màxima de servei: 550 V 

- Tensió de prova segons norma UNE o CEI 

- Poder de tall a 400 V, de 4.5 kA o 20 kA, segons cas. 

- Intensitat nominal: es prendrà de referència l’indicat en els plànols 

Comandament manual de tancament brusc frontal, reenganxament impedit en cas de 

disparament automàtic i indicació de les posicions d'obert o tancat.  

La seva construcció de gran robustesa permetrà el fàcil muntatge, estant previstos per a 

muntatge desprès de quadre. Les bornes com tots els òrgans auxiliars de senyal i protecció 

seran fàcilment accessibles per procedir ales seves connexions i revisions.  

Els contactes seran de coure platejat que garanteixin un contacte lineal de resistència, no 

alterant-se per oxidació o embrutiment.  

Als efectes d'unificar recanvis i esquemes de cablejat, dispositius, etc, tots els interruptors 

procediran d'un mateix fabricant.  

INTERRUPTORS DIFERENCIALS  

Aquests aparells tenen la funció de detectar i desconnectar les parts del circuit, o be els 

aparells en els quals es presenta un corrent de defecte a terra; ames d'eliminar 

instantàniament les falles a terra per defecte d'aïllament, reduint al mínim les causes mes 

freqüents d'incendis d'origen elèctric.  

Es col·locaran als quadres generals de distribució i en els secundaris segons els casos i per 

treballar amb tos calibres que s'indiquen en els plànols.  

- Tensió d'utilització:  230/400 V, 50 Hz  

- Intensitat nominal:  25, 40, 63, 100 i 160 A  

- Sensibilitats:  30 i 300 mA     
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- Conforme o normes:  UNE 20383-CEE21 i VDE-0664 

- Temps d'obertura:  menor de 30 ms  

- Poder de tall:  4 kA, 400 V  

- Normativa:  ITC-BT-17   

Per a intensitats superiors ales indicades s'empraran transformadors toroïdals de diàmetres 

variables amb acompanyament de relés diferencials.  

Transformadors toroïdals: Estaran compostos per nuclis de planxo magnètica d'alta qualitat, 

embeguts en resines especials i recoberts per una envoltant de plàstic d'alta resistència 

mecànica. 

Relés diferencials: Disponibles amb gamma de sensibilitats compreses entre 30 i 500 mA, 

amb accionament instantani o temporalitzat, disposaran de senyalització òptica de defecte, 

en cas de temporització o us nomes com a senyalització.  

Seran de qualsevol dels fabricants següents sense ordre de preferència: MERLIN GERIN, 

METRON, SIEMENS, UNELEC o semblants.  

COMPTADORS  

Seran de marques de reconeguda solvència, tal com MERLIN GERIN, AGUT, 

TELEMECANIQUE, sense ordre de preferència i respondran a les característiques exigides 

per a cada tipus de servei. 

Els contactes seran de coure electrolític, muntats seguint el sistema de doble tall, amb 

superfície i pressió al tancament que eviti tota possibilitat de desplac;ament.  

Les cambres d’extinció estaran recobertes per una forma de ceràmica que eviti l’apagada 

d'arc sense manifestació exterior possible.  

Les bornes, tant dels comptadors principals com dels auxiliars, bobina, etc, aniran 

descobertes per simplificar la seva connexió.  

Hauran d’admetre com a mínim una freqüència de maniobra de 30 connexions per hora. 

Tots els contactes correspondran a les exigències de les normes. 

El comandament es farà per interruptors o polsadors segons s’indiquin en els plànols. 
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Els comptadors es triaran amb un 20 % aprox. de capacitat,  superior a la nominal previst. 

FUSIBLES DE PROTECCIÓ 

Es muntaran als quadres de comptadors. Hauran de ser d'alta capacitat de ruptura i 

compliran amb les normes DIN 43620 i VDE 0660 quant a dimensions i característiques de 

fusió.  

Els cartutxos fusibles seran omnipolars d’execució extraïble i dels calibres adequats a la 

carrega a suportar pel circuit corresponent segons s'indica en els plànols. EI poder de tall 

mínim autoritzat es de 50 KA a 400 V.  

Es procurarà que tots els fusibles siguin de la mateixa marca per facilitar bescanvilitat. EI 

subministrament inclourà empunyadures d’extracció per al conjunt de fusibles que s'ofereixi.  

EI fabricant serà d'algun dels relacionats a continuació sense ordre de preferència: CRADY, 

SIEMENS, SPRECHER, SSe.  

2.7 Conductes  

TRAÇAT  

EI traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles en els verticals 

horitzontals que limitin el local on s'efectua la instal·lació.  

Els traçats per envans verticals es faran seguint línies paral·leles a les verticals i horitzontals, 

disposant les horitzontals a 50 cm com a màxim de sols i sostres i les verticals a una 

distancia dels angles o cantonades no superior a 20 cm. Però en ambdós casos a una 

distancia mínima de 3 cm de qualsevol altra canalització.  

Es disposarà dels registres convenients per a la fàcil introducció i retirada de Is conductors 

als tubs desprès de col·locats aquests, considerant com a tal l’existència en trams rectes 

d'un registre cada 15 m com a màxim i cada dues corbes en angle recte.  

Es marcarà exteriorment el recorregut dels tubs i la situació de les caixes de registre i 

derivació, entroncament i mecanismes, perquè sigui aprovat per la Direcció Facultativa, que 

serà la que estableixi les normes complementaries precises per al seu traçat.  
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És convenient disposar els tubs normals, sempre que sigui possible, a una altura de 2'5 m 

com a mínim sobre el sol a fi de protegir-los d'eventuals danys mecànics.  

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

de forma que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una distancia de, 

almenys, tres centímetres.  

Les canalitzacions elèctriques no se situaran paral·lelament per sota d'un altre tipus 

d'instal·lacions que puguin produir condensacions, a' menys que es prenguin les disposicions 

necessàries per protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes de les dites 

condensacions.  

Les canalitzacions elèctriques podran anar en el mateix canal buit al costat d'un altre tipus de 

canalitzacions no elèctriques nomes si es compleixen al mateix temps les condicions 

següents:  

- La protecció de contactes indirectes esta assegurada segons s'assenyala en l’ instrucció 

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

elements conductors.  

- Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides contra els possibles 

perills que pugui presentar la seva proximitat a canalitzacions i especialment es tindrà en 

compte:  

 L’elevació de la temperatura.  

 Les condensacions.  

 Les inundacions.  

 Les corrosions.  

 Les explosions. 

EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva c1asse que assegurin la 

continuïtat de la protecció que proporcionen els tubs als conductors.  

Els tubs aïllats rígids corbables en calent es podran acoblar entre si en calent cobrint 

l'entroncament amb una cola especial quan es desitgi una unió estanca.  
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Les corbes practicades als tubs seran continues i no originaran reduccions de secció 

inadmissibles.  

Per corbar tubs metàl·lics rígids blindats amb aïllament o sense interior, s'empraran útils 

adequats al diàmetre dels tubs. Els tubs metàl·lics rígids normals amb aïllament interior de 

diàmetre nominal fins a 29 mm. es corbaran amb tenalles adequades al nombre de plecs 

necessaris per al diàmetre de la corba. Quan la dita corba sigui de 90°, i per al radi mínim de 

curvatura assenyalat a la taula anterior, el numero mínim de plecs serà l'assenyalat en la 

taula següent:  

El nombre de corbes en angle recte situades entre dos registres consecutius no serà 

superior a 3. Els conductors s'allotjaran als tubs desprès de col·locar aquests.  

Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels 

conductors als tubs o servir al mateix temps com a caixes d'entroncaments o derivació.  

Perquè l'aïllament dels conductors no pugui ser destruït pel seu fregament amb els extrems 

lliures dels tubs, aquests, quan siguin metàl·lics i penetrin en una caixa de connexió o aparell 

estaran proveïts de boques amb cantells arrodonits o dispositius equivalents, o be, 

convenientment mecanitzats si es tracta de tubs metàl·lics amb aïllament interior. Aquest 

aïllament sobresortirà uns mm. de la seva coberta metàl·lica.  

Quan els tubs estiguin construïts per materials susceptibles d’oxidació i quan hagin rebut 

durant el curs del muntatge algun treball de mecanització (roscat, corbat, etc.) s’aplicarà a 

aquestes parts mecanitzades pintures antioxidants.  

En el cas de la utilització de tubs mecànics sense aïllament interior es tindrà en compte les 

possibilitats que es produeixin condensacions d'aigua a l'interior d'aquests. Per aquesta raó 

es triarà convenientment el traçat de la seva instal·lació proveint l’evacuació de l'aigua en els 

punts mes baixos d'aquesta, i fins i tot si fos necessari, establint una ventilació apropiada a 

l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat com pot ser, per exemple, d'una T quan un 

dels braços no s'empra.  

Quan els tubs metàl·lics hagin de col·locar-se al sol, la seva continuïtat elèctrica quedarà 

convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs metàl·lics flexibles es necessari que la 

distancia entre dues posades a terra consecutives dels tubs no excedeixi els 10 m.  

No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de neutre 
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Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjançant brides o abraçadores protegides contra 

la corrosió i subjectes sòlidament. La distancia entre aquestes serà com a màxim de 0,8 m. 

per a tubs rígids i de 0,6 m. per a tubs flexibles. Es disposaran fixacions d'una part a una altra 

dels canvis de direcció i dels entroncaments, i en la proximitat immediata de les entrades en 

caixes o aparells.  

En els traçats que discorrin per superfícies horitzontals (sostres), les brides de subjecció 

disposaran del corresponent element separador que permeti que el conducte es trobi a una 

distancia mínima de 2 cm del sostre.  

Així mateix hauran de disposar d'elements separadors tots aquells accessoris tals com 

caixes de derivació, mecanismes, etc. que s'hagin d'interconnectar amb dit traçat.  

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

extrems no seran superiors al 2 %.  

Als encreuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació d'un edifici s'hauran d'interrompre 

els tubs, quedant els extrems d'aquest separats entre si 5 cm aproximadament i empalmant-

se posteriorment mitjan<;ant maneguins lliscants que tinguin una longitud mínima de 20 cm.  

El pas de les canalitzacions a traves d'elements de la construcció tals com murs, envans i 

sostres, es realitzaran d'acord amb les prescripcions següents:  

- En tota la longitud dels passos de canalitzacions no es disposaran entroncaments o 

derivacions de conductors.  

- Les canalitzacions estaran prou protegides contra els deterioraments mèdics, les accions 

químiques i els efectes de la humitat. Aquesta protecció s’exigirà de forma continua en tota la 

longitud del pas.  

- Si s'utilitzen tubs no obturats per travessar un element constructiu que separi dos locals 

d'humitats marcadament diferents, es disposaran de manera que s'impedeixi l'entrada i 

acumulació d'aigua al local mes humit. Quan els passos desemboquin a l'exterior s’instal·larà 

en l'extrem del tub una pipa de porcellana, vidre o un altre material aïllant adequat, disposada 

de manera que el pas exterior-interior dels conductors s'efectuï en sentit ascendent.  
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- En el cas que les canalitzacions siguin de natura distinta de l'un i l'altre costat del pas, 

aquest es realitzarà amb canalització utilitzada al local les prescripcions d’instal·lació del qual 

siguin mes severes. 

- Per a la protecció mecànica dels conductors en la longitud del pas, es col·locaran dins tubs 

normals quan la longitud de pas no excedeixi els 20 cm i si sobrepassa aquesta longitud es 

disposaran tubs blindats. Els extrems dels tubs metàl·lics sense aïllament interior estaran 

proveïts d'embocadures aïllants, de cantells arrodonits o de dispositiu equivalent, sent 

suficient per als tubs metàl·lics amb un aïllament interior que sobresurti lleugerament 

d'aquest. També podran utilitzar-se per protegir els conductors els tubs de vidre o porcellana, 

o qualsevol altre material aïllant adequat de suficient resistència mecànica.  

No necessiten protecció supletòria: 

- Els conductors rígids aïllats amb polietilè reticulat que portin un envoltant de protecció de 

policloroprè o producte equivalent quan la tensió sigui de 1000 v. de tensió nominal.  

- Els conductors blindats amb aïllament mineral, sempre que la seva coberta no sigui 

atacada pels materials dels elements a travessar.  

- Si l'element constructiu que s'ha de travessar separa dos locals amb les mateixes 

característiques d'humitat, poden practicar-se obertures en aquest que permetin el pas dels 

conductors respectant en cada cas les separacions indicades per al tipus de canalització de 

que es tracti.  

- En els passos de sostres per mitja de tub, aquest estarà obturat mitjançant tancament 

estanc i la seva extremitat superior sortirà per sobre del sol a una altura almenys igual a les 

de les rodes, si existeixen, o a 10 cm. en tot cas. Quan el pas s'efectuï per un altre sistema 

s’obturarà igualment mitjançant material incombustible i aïllant, sense que aquesta obturació 

hagi de ser completament estanca, encara que s’oposarà a la caiguda d'objectes i a la 

propagació del foc.  

2.8 Safates porta cables  

Safates porta-se-les metàl·liques. EI seu muntatge serà suspès del forjat de la paret o les 

que discorrin vistes hauran de pintar-se amb tres mans de pintura plàstica de color a decidir 

per la Direcció d'Obra, prèvia emprimació fosfatada.  
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Les safates seran perforades per la seva banda inferior i proveïdes de tapa en aquells trams 

que per la seva disposició i aparença convingui.  

No presentaran rugositats ni rebaves tant d'exterior com interiorment, rebutjant-ne totes 

aquelles que per incorrecte recull o defecte de fabricació presentin retorciments o qualsevol 

altre tipus de deteriorament.  

El seu muntatge es realitzarà de forma que estiguin convenientment anivellades i enrasades, 

de manera que la disposició longitudinal d'un conjunt de safates quedi al mateix nivell i en 

línia recta.  

La marca i model de les safates porta cables, així com la definició d'accessoris per al seu 

muntatge queden definits en l'estat de mesuraments.  

2.9 Conductors  

Els conductors utilitzats per ales escomeses i línies generals d’alimentació seran de tensió 

nominal o igual a 1000 V no propagadors de la flama, no propagadors d'incendi, lliure 

d’halògens, sense emissió de gasos tòxics ni corrosius i de baixa emissió de fums opacs, 

tipus AFUMEX 1000V de Pirelli o similar.  

Els conductors utilitzats per ales derivacions individuals seran de tensió nominal o igual a 

450/750 V no propagadors de la flama, no propagadors de d'incendi, lliure d’halògens, sense 

emissió de gasos tòxics ni corrosius i de baixa emissió de fums opacs, tipus AFUMEX 750V 

de Pirelli o similar.  

Els conductors utilitzats ales instal·lacions interiors seran de tensió nominal igual a 750 V. En 

tot cas, la secció mínima a emprar per als conductors serà de 1,5 mm2•  

Els conductors utilitzats per als circuits d'alarmes, enllumenat d’emergència, enllumenat de 

senyalització, bombes d’extinció, extracció de fums, etc., seran de tensió nominal o igual a 

1000 V no propagadors de la flama, no propagadors de d’incendi, lliure d’halògens, sense 

emissió de gasos tòxics ni corrosius, de baixa emissió de fums opacs i resistents al foc, tipus 

AFUMEX FIRS 1000V de Pirelli o similar.  

EI límit d'intensitat tolerat per un conductor ha de quedar garantit pel funcionament d'un 

fusible o interruptor automàtic. Tots els conductors hauran de complir la Norma UNE 

21031/83, comportament en cas d'incendi.  
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Les derivacions es realitzaran mitjançant borns o bits, no permetent-se entroncaments de 

torsió amb aïllament de cinta. 

IDENTIFIACIO DELS CONDUCTORS  

Ais circuits constituïts per cables tipus V-750 sota tub que alimenti qualsevol mena d'equip, 

es cuidarà que cada conductor tingui el seu propi color independent al dels altres. EI criteri 

de colors que s’exigirà serà el següent:  

- Les fases en marro, negre i gris.  

- El neutre en blau.  

- El de terra en groc verd. 

Compliran tots ells la norma UNE 21.027 h3 1r R de. 01.07.74 

Els cables del tipus W-06/1 kV que s'instal·lin sobre safates o qualsevol altre tipus de suports 

es subjectaran com a màxim cada 40 cm.  

En tots els casos, i independentment del tipus de cable que constitueixi un circuit, tots els 

conductors aniran numerats sobre el propi cable per a la seva identificació. La numeració es 

correspondrà amb la denominació que es dona en els plànols al dit circuit.  

Els rètols de numeració seran de lletres i números indelebles, en lletres tipus impremta 

majúscules i llegibles.  

Les connexions hauran de realitzar-se sempre a l'interior de caixes d'entroncament o 

derivació. Els conductors de secció superior a 6 mm2. hauran de connectar-se per mitja de 

terminals adequats, tenint sempre cura que les connexions de qualsevol sistema que siguin 

no quedin sotmeses a esforços mecànics.  

L’estès de conductors elèctrics es realitzarà un cop estiguin fixats els punts de protecció 

sobre safates o semblants.  

En cap cas es permetrà la unió de conductors amb entroncament o derivacions per simple 

retorciment o enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre 

utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o interlínies de 

connexió. Es pot permetre la utilització de brides de connexió.  
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2.10 Posada a terra  

REALITZACIÓ  

Es durà a terme instal·lant un elèctrode en anell tancat que doni intensitat a tot el perímetre 

de l'edifici. 

Així mateix es connectaran elèctrodes verticalment en aquest anell quan es prevegi la 

necessitat de disminuir la resistència de terra que pugui presentar el conductor en anell, 

prèvia comprovació d'aquesta abans de procedir al formigonat dels fonaments.  

Totes les connexions de posada a terra que hagin d'efectuar-se a la instal·lació hauran  de 

posseir un bon contacte elèctric. Per aquest motiu es realitzaran mitjançant peces 

d'entroncament adequades, assegurant les superfícies de contacte de forma que la connexió 

sigui efectiva; ja sigui mitjançant caragols, elements de compressió, doblecs o soldadures 

d'alt punt de fusió. Es prohibeix l’ús de soldadures de sota punt de fusió tals com estany, 

argent, etc.  

Els contactes hauran de col·locar-se nets, sense humitat i de forma tal que no sigui fàcil que 

l'acció del temps destrueixi, per efectes electroquímics, les connexions efectuades. Amb 

aquest fi i procurant sempre que la resistència dels contactes sigui elevada, es protegiran 

aquests de forma adequada amb envoltants o pastes, si això s’estimés convenient.  

ELEMENTS DE POSADA A TERRA 

Presa de Terra  

- Elèctrodes. Estan formats per conductor nu de coure recuit de secció nominal no inferior a 

35 mm2, format per corda circular amb un màxim de 7 filaments. La seva resistència elèctrica 

a 20 °C no hi ha de ser superior als 0,514 Ohm/km. Unirà totes les connexions de posada a 

terra de l'edifici i de les piquetes que s'hagin de col·locar. Se situarà en els fons de les rases 

de fonamentació en íntim contacte amb el terreny.  

- Piquetes. Estan constituïdes per javelines cilíndriques amb anima d'acer estriat en Fred i 

una gruixuda capa de coure totalment llisa. Les dimensions d'aquestes quedaran compreses 

entre 2.000 i 3.000 mm. de longitud i 14 i 21 mm. de diàmetre exterior. Per a la unió del 

conducte de descarrega amb el picot s'empraran grapes especials adequades ales accions 
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del conducte i seran d'aliatge de coure, estampades, amb gran solidesa mecànica i amplies 

superfícies de contacte.  

- Punts de posada a terra. S'utilitzaran per fer registrables les connexions a la conducció 

enterrada de les línies principals de baixada a terra. Estaran continguts en arquetes de 

connexió enregistrables i constituïts per platines de coure recobert de cadmi de 25x33 cm i 

0,4 cm de grossor, amb suports de material aïllant.  

Línies Principals de Terra  

Els conductors que constitueixen les línies principals de terra seran de coure i la seva secció 

ha de ser àmpliament dimensionada de tal forma que compleixin les condicions següents:  

a.- La màxima corrent de falta que pugui produir-se en qualsevol punt de la instal·lació no ha 

d'originar en el conductor una temperatura pròxima a la de fusió ni posar en perill els 

entroncaments o connexions en el temps màxim previsible de durada de la falta, el qual 

nomes podrà ser considerat com a menor de dos segons en els casos justificats per les 

característiques dels dispositius de tall utilitzats.  

b.- De totes maneres, els conductors no podran ser en cap cas de menys de 35 mm2. de 

secció. El recorregut d'aquests conductors serà el mes curt possible i sense canvis bruscos 

de direcció. No estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i 

desgast mecànic.  

Derivacions de les línies principals de terra  

Els conductors que constitueixen les línies principals de terra i les seves derivacions seran de 

coure i la seva secció ha de ser amplia, de tal forma que compleixi la condició següent:  

La màxima corrent de falta que pugui produir-se en qualsevol punt de la instal·lació no ha 

d'originar en el conductor una temperatura pròxima a la de fusió ni posar en perill els 

entroncaments o connexions en el temps màxim previsible de durada de la falta, el qual 

nomes podrà ser considerat com a menor de dos segons en els casos justificats per les 

característiques dels dispositius de tall utilitzats.  

El recorregut d'aquests conductors serà el mes curt possible i sense canvis de direcció 

bruscos. No estaran sotmesos a riscos mecànics i estaran protegits contra la corrosió i 

desgast mecànic.  
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Conductors de Protecció  

Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra els deterioraments 

mecànics i químics, especialment en els passos a traves dels elements de la construcció.  

Les connexions en aquests conductors es faran amb entroncaments soldats sense 

col·locació d’àcids o per peces de connexió de retorciment per rosca. Aquestes peces seran 

de material inoxidable i els caragols de retorciment. Si aquests últims s'usen, estaran proveïts 

d'un dispositiu que eviti el seu afluixi.  

Es prendran les precaucions necessàries per evitar els deterioraments electroquímics quan 

les connexions siguin entre metalls diferents.  

En el cas de canalitzacions amb conductors blindats amb aïllament mineral, la coberta 

exterior d'aquests conductors podrà utilitzar-se com a conducte de protecció dels circuits 

corresponents sempre que la seva continuïtat quedi assegurada.  

Quan les canalitzacions estan constituïdes per conductors aïllats, col·locats sota tub de 

material ferromagnètic o de conductes que continguin una armadura metàl·lica, els 

conductors de protecció es col·locaran en els mateixos tubs.  

Els conductors de protecció seran de coure i la seva secció ha de ser àmpliament 

dimensionada de tal forma que compleixi la condició següent:  

La màxima corrent de falta que pugui produir-se en qualsevol punt de la instal·lació no ha 

d'originar en el conductor una temperatura pròxima a la de fusió ni posar en perill els 

entroncaments o connexions en el temps màxim previsible de durada de la falta, el qual 

nomes podrà ser considerat com a menor de dos segons en els casos justificats per les 

característiques dels dispositius de tall utilitzats.  

2.11 Proves i assajos de la instal·lació 

GENERALS  

L'instal·lador garantirà sota contracte, un cop finalitzats els treballs, que tots els sistemes 

estan preparats per a una operació elèctrica perfecta d'acord amb tots els termes legals i 

restriccions, i de conformitat amb la millor practica.  
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Aquelles instal·lacions, proves i assajos que estiguin legalitzades pel "Ministeri d’Indústria" o 

un altre organisme oficial es faran d'acord amb les normes d'aquests.  

A mes de qualsevol altra referència indicada en aquestes especificacions en relació a proves 

i posada en marxa, l'instal·lador estarà obligat per aquesta secció de les especificacions a 

provar, engegar i deixessin perfecte ordre de funcionament tots els sistemes i accessoris 

requerits sota el contracte d'instal·lacions de Protecció contra Incendis.  

L'instal·lador assajarà tots els sistemes de les instal·lacions d'aquest projecte hauran de ser 

aprovats per la Direcció abans de la seva acceptació.  

Es realitzaran els següents assajos generals, sent l'instal·lador el que subministri l'equip i 

aparells necessaris per portar-los a bon terme.  

- Examen visual del seu aspecte.  

- Comprovació de dimensions, seccions, calibres, connacionals, etc.  

- Proves de funcionament i desconnexió automàtica.  

Totes les instal·lacions hauran de ser provades davant la Direcció Tècnica d'Obra amb 

autoritat a ser cobertes per parets, cels rasos, etc.  

EN FABRICA  

La direcció Tècnica d'Obra esta autoritzada a realitzar totes les visites d’inspecció que estimi 

necessàries ales fabriques on s'estiguin realitzant treballs relacionats amb aquesta 

instal·lació.  

En el curs d'aquestes visites se la facultarà per presenciar les proves i assajos propis de 

cada cas que estimi convenients, a fi de comprovar la bona qualitat d'aquests treballs.  

L'instal·lador inclourà en el seu pressupost els imports derivats de proves assajos que sigui 

necessari efectuar en els Organismes Oficials.  

Prova de rutina de materials.  
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EI seu fi serà comprovar la qualitat dels materials que integrin el conjunt de la instal·lació, 

dels que a continuació ressaltem els que pel seu major interès mereixen especificació 

individual.  

- Conductors. Es procedirà a la prova de rigidesa de l'aïllament que haurà de ser tal que 

resisteixin durant un minut a una prova de tensió de dos cops la nominal, mes d'1.000 v., a 

una freqüència de 50 Hz.  

La prova d'aïllament s’efectuarà també de forma que com a mínima la resistència d'aquest 

sigui l'equivalent a 1.000 Q per volts de tensió de servei, segons allò que s'estableix en 

l'article 2.8 del vigent Reglament de Baixa Tensió, de la Instrucció número 17.  

- Aparells de mesurament. S’efectuarà la prova de temps de servei a plena carrega, no 

havent de quedar deteriorat desprès d'estar en funcionament dues hores en les condicions 

següents: els amperímetres i voltímetres amb el corrent o tensió nominal respectivament, al 

màxim de l'escala.  

La influencia de la temperatura i la freqüència es comprovarà en aplicar als aparells un canvi 

de 10 °C o delia % de la freqüència, no havent de passar la variació de les instal·lacions del 

límit de l'error que defineix la c1asse de l'aparell.  

Prova de muntatge.  

Un cop acabat el muntatge, abans de procedir a posar-lo en servei, es comprovarà 

novament la rigidesa dielèctrica de la instal·lació als efectes de testimoniar el perfecte 

aïllament dels conductors, borns i connexions, i copa acabada la instal·lació.  

PROVA DE RECEPCIO  

Finalment, en l'acte de recepció, s'efectuaran proves del conjunt de les instal·lacions. Tindrà 

per objecte comprovar el perfecte funcionament i el rendiment de la instal·lació.  

- Regulació dels relens de màxima dels Imitadors de corrent.  

- Dispar i regulació de tots els protectors de l'edifici.  

- Comprovació de tots els circuits que componen la instal·lació.  
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- Mesurament de la resistència de la presa de terra general, que haurà de ser inferior a 37 

Ohm i la presa de terra lògica que no superarà els 5 Ohm.  

MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ  

EI manteniment es realitzarà per personal especialitzat.  

L'instal·lador entregarà a la propietat plànols de la instal·lació efectuada, normes de 

muntatge i dades sobre les garanties, característiques dels mecanismes i materials utilitzats, 

així com el pla de reposició dels diferents elements que ho formen.  

L'instal·lador informarà l'equip de manteniment de l'edifici en els aspectes que a continuació 

s'exposen:  

QUADRE GENERAL  

Cada 5 anys es comprovaran els dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes 

directes i indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels 

conductors que protegeixen.  

INSTAL·LACIÓ INTERIOR  

Cada 5 anys es comprovarà l'aïllament de la instal·lació interior que entre cada conductor i 

terra i entre cada dos conductors no haurà de ser inferior a 250.000 Ohm. Es repararan els 

defectes que poguessin haver-hi.  

CONDUCTOR DE POSADA A TERRA  

Cada 2 anys i en l’època en que el terreny esta mes sec, es mesurarà la resistència del sol i 

es comprovarà que no sobrepassa el valor prefixat; així mateix es comprovarà mitjançant 

inspecció visual l'estat davant la corrosió que presenti la connexió del conductor de posada a 

terra a l'arqueta o arquetes i la continuïtat de la línia. Es repararan els defectes trobats.  

LINIA PRINCIPAL DE TERRA  

Cada dos anys es comprovarà mitjançant inspecció visual, l'estat davant la corrosió de totes 

les connexions, així com la continuïtat de les línies. Es repararan tots els possibles defectes 

que es trobin.  
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3. Normes d’execució. Instal·lació d’il·luminació  

3.1 Normes tècniques generals  

Les especificacions constructives i normes de muntatge que a continuació es defineixen, fan 

referència a la instal·lació d'i1·luminació a realitzar a l'interior y exterior de l'edifici, d'acord 

amb els plànols de distribució d'il·luminació que s'acompanyen i diferents aparells previstos 

en ells i definits en la posició corresponent de l'estat de mesuraments.  

Totes les lluminàries utilitzades compliran les prescripcions generals que dicten les normes 

UNE, VDE, NTE-IEI 1975 i REST.  

En tots els equips d’il·luminació per fluorescència, les il·luminacions estaran equipades amb 

els corresponents balasts, cebadors i condensadors d'antiparasitatge, d'acord amb les 

normes assenyalades.  

Disposaran del numero i color del tub fluorescent indicat en la memòria i plànols 

corresponents. Els balasts (reactàncies) s'ajustaran ales característiques de servei i 

arrancada a la freqüència de 50 p.p.s. d'acord amb la norma UNE 20152 i control de qualitat 

ANFRE, que limita les pèrdues com a màxim en 9 w. per a llums de 36 w. i de 14 w. per a les 

de 58 w. S'atendran a mes ames les característiques d'escalfament, nivell sonor i resistència 

a la humitat.  

EI final de l'equip haurà de ser net i estètic, dins l'acabat arquitectònic de l’edifici, cuidant 

principalment el muntatge de separadors, suports i unions, de forma tal que respectin la línia 

d'acabats de terres, sostres i altres elements de l'arquitectura de l'edifici.  

3.2 Lluminàries interiors  

NORMES GENERALS  

Aparells de muntatge engranat.  

Els aparells a utilitzar porta ran obertures en les seves cares frontals per al pas dels 

conductors.  

Les línies elèctriques de subministrament a l'aparell hauran d'entrar en aquest 10 mm. com a 

mínim, col·locant embocadures protectores de plàstic que evitin fregades en l'armament del 
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conductor lliure de la canalització per a la seva connexió a l'aparell. L'esmentada connexió 

s’efectuarà a traves d'entroncament.  

En els casos en que la canalització vagi adherida al sostre, es disposarà d'una caixa de 

registre com a presa de corrent per a cada armadura, des d'on es connectarà aquesta 

mitjançant cable manega amb la corresponent c1avilla II+ T.  

Aparells de superfície.  

En el muntatge d'aquests aparells s'empraran claus SPIT amb femella, volandera de goma 

que eviti les vibracions durant el seu funcionament. També es permetrà l’ús de tacs de fusta 

o metàl·lics directament col·locats al sostre o element constructiu vertical sobre els quals es 

fixin els aparells amb caragols de dimensions adequades, no oblidant-se de les volanderes 

de goma com en el cas anterior.  

No es permetrà l'ús de tacs de plàstic, plom o fusta embotits en l'envà o sostre col·locats a 

pressió, exceptuant una acceptació expressa de la Direcció d'Obra.  

Quan la instal·lació elèctrica discorri engranada, al centre geomètric de cada aparell 

s’engranarà una caixa de registre per a derivació de l'aparell corresponent, havent d'anar 

proveïda de tapa amb sortida o col·locant en el seu extrem per a protecció dels conductes, 

una embocadura de plàstic o de goma.  

En el cas d'aparells suspesos del sostre, la derivació de la línia elèctrica a l'aparell deurà fer-

se de la mateixa forma que en paràgraf anterior (o semblant), però utilitzant tub de 13 mm. i 

cable de l,5  mm2. com a mínim per escometre els aparells des de cada floró.  

Per a locals secs  

Grau de protecció mínim IP-20, contra contactes manuals. Tots els equips de descarrega 

seran d'arrencada instantània.  

Per a locals humits  

Les lluminàries seran estanques de protecció mínima IP-6S, formades per interlínia resistent 

al xoc i humitat, àcids i substancies alcalines, amb cos de xapa d'acer galvanitzat 

termoesmaltada amb pols de poliuretà blanc estable, amb tub de metacril·lat transparent per 

a protecció del tub fluorescent. Entrada de cables d’alimentació en els extrems de les 
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lluminàries per a premsaestopa PG 16. Equip elèctric inclòs. Es col·locaran suspeses per 

tirants en inoxidable o per bàculs.  

3.3 Lluminàries exteriors  

NORMES GENERALS  

Totes les lluminàries exteriors seran estanques i de muntatge superficial.  

NORMES PARTICULARS  

EI grau de protecció mínim serà IP-S4.  

Els aparells d'i1·luminació estaran constituïts per material resistent a la torsió i corrosió, 

esmaltat electroestaticament en color blanc en interior, o be del mateix material polit en 

l'òptica y exterior, a decidir. Estarà format per dues peces, la unió d'ambdues anirà proveïda 

de junta de goma sintètica. L'equip elèctric complet estarà incorporat, i el cablejat s’efectuarà 

amb conductors termoresistents. L'entrada de cables es realitzarà per tap de goma 

incorporat o be per caixa de connexió a pressió.  

S'ancoraran mitjançant elements precisos, de forma que facilitin la seva adaptació i permetin 

fàcilment la seva posterior reposició (tractament, antioxidant, etc.).  

S’haurà d'assegurar l'estabilitat de la lluminària enfront dels agents atmosfèrics la protecció  

antirotatòria.  

En la base de cada lluminària es col·locarà, sempre que sigui necessari, una caixa de 

registre i connexionat amb la línia de subministrament, havent de presentar aquesta un alt 

grau d'hermeticitat i ser accessible al personal de manteniment.  

3.4 Proves i assajos  

ASSAIGS EN FABRICA  

Haurà d'oferir-se un protocol d'assajos realitzats pel fabricant en que es garanteixin les 

característiques dels materials, havent d'incloure totes les dades necessàries que 

complementin les especificacions del projecte.  
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La Direcció Tècnica d'Obra estarà autoritzada a realitzar totes les visites d’inspecció que 

estimi necessàries ales fabriques on s'estan realitzant treballs relacionats amb aquesta 

instal·lació.  

En el curs d'aquestes visites estarà facultada per presenciar les proves i assajos propis de 

cada cas que estimi oportuns a fi de comprovar la qualitat d'aquests treballs.  

L'instal·lador inclourà en el seu pressupost els imports derivats de proves i assajos que 

siguin necessaris efectuar davant Organismes Oficials.  

Els materials i equips d'origen industrial hauran de complir les condicions funcionals i de 

qualitat fixades en les NTE, així com les corresponents normes i disposicions vigents 

relatives a fabricació i control industrial. En l'absència d'aquestes s'hauran de complir les 

normes UNE que s'indiquen:  

Especificació Normes UNE 

IEI -1. L1uminaria per incandescència.       

IEI-2. L1uminaria per fluorescència.       

IEI-3. Balast (reactància).    UNE 20152    

IEI-4. Condensador.       

IEI-5. Cebador.       

IEI-6. L1um d’incandescència.    UNE 20056    

IEI-7. L1um de fluorescència.    UNE 20057 i 20064.    

Taula.3.1: Especificacions normes UNE 

Totes les instal·lacions hauran de ser provades davant la Direcció Tècnica d'Obra amb 

anterioritat a ser cobertes pels elements d'acabat (assajos parcials) i amb els acabats 

col·locats (assajos totals).  
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Aquestes proves son de rutina, de tipus estadístic, en les que la Direcció d'Obra queda 

facultada per rebutjar, sense perjudici per a la propietat, el lot d'objectes a que pretengui el 

que tingues el defecte.  

Quan el material a equip arribi a l'obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el 

compliment de les condicions, normes i disposicions referides en aquest document, la seva 

recepció es realitzarà comprovant únicament les seves característiques aparents.  

Material.  

Compren les proves que concerneixen a armadures, llums i equip elèctric que configurin 

cada lluminària.  

Independentment de les proves en fabrica i de la recepció en obra dels materials de la 

instal'laci6, es realitzaran els assajos següents:  

- Armadures. Cada lot s’ajustarà ales especificacions d'aquest projecte.  

- L1ums. De cada lot es prendran cinc llums per realitzar la prova de color, rendiment 

lluminós i uniformitat d'il·luminació, no admetent-se a aquest respecte, qualsevol tub que en 

el seu funcionament normal produeixi fluctuacions de llum.  

Quan part o la totalitat de les cinc llums sotmeses a assaig no compleixin satisfactòriament 

amb les proves abans citades, es rebutjarà el lot d'on van ser extretes les mostres.  

- Equip elèctric i accessoris independentment de les proves als materials anteriors, la 

Direcció Tècnica d'Obra efectuarà les proves semblants de la resta dels materials de la 

instal·lació a fi de comprovar que cadascun d'ells reuneix les característiques tècniques 

adequades que s'inclouen en l'apartat corresponent a aquestes especificacions.  

Instal·lació.  

L'instal·lador garantirà sota aquest contracte que desprès del final dels treballs, tots els 

sistemes estan preparats per a una operació lumínica perfecta, d'acord amb tots els termes 

legals i restriccions, i de conformitat amb la millor practica.  

Aquelles instal·lacions, proves o assajos que estiguin legalitzades pel Ministeri d’Indústria o 

un altre organisme oficial, es faran d'acord amb les normes citades.  
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A mes de qualsevol altra referència indicada en aquestes especificacions amb relació a 

proves i posada en marxa, l'instal·lador queda obligat per aquesta secció de les 

especificacions a: provar, engegar i deixar en perfecte ordre de funcionament tots els equips i 

accessoris del contracte.  

L'instal·lador assajarà tots els sistemes de les instal·lacions d'aquest projecte, i hauran de ser 

aprovats per la Direcció abans de la seva acceptació. L'instal·lador subministrarà l'equip i 

aparells necessaris per als assajos.  

- Examen visual del seu aspecte.  

- Comprovació de dimensions, qualitat exigida i nivell.  

Proves de nivell d’il·luminació d'acord amb els càlculs de la memòria, realitzant-se per mitja 

de luxímetre degudament calibrat. EI mesurament s’efectuarà en punts diferents, a l'altura 

especificada pel pla de corbes isolux per a aportació exclusiva de les lluminàries, per la qual 

cosa es triarà el moment del dia i l'hora en que la llum natural, treballs d'aquesta i altres 

instal·lacions, etc. no alterin els nivells d'i1·luminació. Podran realitzar-se aquests 

mesuraments durant el transcurs de l'obra, però preferentment amb tots els finals de 

superfície definitius.  

Proves complementaries. En el cas de delectar-se sorolls i vibracions generades per l'equip 

d'i1'luminació, s'efectuaran les oportunes correccions per suprimir-los.  

Equip d’incandescència.  

L1uminàries. Un control per local. Es produirà rebuig per diferencies amb el que especifica.  

Nombre de lluminàries. Un control per local. Es produirà rebuig si el nombre de lluminàries 

instal·lades al local es diferent del que especifica.  

Equip de fluorescència.  

L1uminàries. Un control per local. Es produirà rebuig per diferencies amb el que especifica.  

L1ums. Un control per local. Es produirà rebuig per diferencies amb el que especifica.  
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Nombre de lluminàries. Un control per local. Es produirà rebuig si el nombre de lluminàries 

instal·lades al local es diferent del que especifica.  

Prova de servei.  

La prova de funcionament de la il·luminació es realitzarà basant-se en el control següent:  

Accionament dels interruptors d'encesa d'il·luminació amb totes les lluminàries equipades 

amb les seves respectives llums. S’efectuarà un control d'aquest tipus per cada local.  

Muntatge  

Aquesta prova te per objecte posar en evidencia els possibles defectes de muntatge. 

Desprès que s'hagin col·locat tots els aparells i efectuat totes les connexions, s’assajarà el 

sistema complet d'il·luminació.  

Si els assaigs o inspeccions posen de manifest defectes, danys materials o treballs 

defectuosos, es desmuntaran i reemplaçaran. Desprès es repetiran els assajos.  

Les reparacions de lluminàries, equip elèctric, llums i accessoris es faran sempre amb 

materials no us a càrrec de l'instal·lador. Els controls a realitzar seran els següents:  

Equip d’incandescència  

Situació de les lluminàries al sostre. Per cada local es controlarà una filera de lluminàries 

longitudinal i una altra transversal. Es rebutjarà per distancia superior a +/- 5 cm. en la 

separació especifica entre els centres de dues lluminàries consecutives.  

Separació entre la paret i les lluminàries mes pròximes a ella. Per cada local es controlarà 

una filera longitudinal i una altra transversal. Es rebutjarà si la distancia entre el centre de la 

lluminària i la paret difereixen de la separació específica valor superior a +/- 5 cm.  

Altura de suspensió. Es controlarà un equip de cada deu de que hagin suspesos, però 

almenys un per local. Es rebutjarà la prova si l' altura de suspensió difereix amb 

l'especificada en un valor superior a +/- 5 cm.  

Fixació al sostre. Es controlarà un de cada equip però almenys un per local. Es rebutjarà si hi 

ha una fixació insuficient o lluminàries suspeses de Is fils conductors.  
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Connexions. Es controlarà un de cada equips, però almenys un per local. Es rebutjarà la 

prova si alguna de les connexions no s'ha efectuat mitjançant c1emes.  

Equips de fluorescència  

Situació de les lluminàries al sostre. Per cada local es controlarà una filera de lluminàries 

longitudinal o transversal. Es rebutjarà per distancia superior a +/- 5 cm. en la separació 

específica entre els centres de dues lluminàries consecutives.  

Separació entre la paret i les lluminàries mes pròximes a ella. Per cada local es controlarà 

una filera longitudinal i una altra transversal. Es rebutjarà si la distancia entre el centre de la 

lluminària i la paret difereixen de la separació específica en un valor superior a +/- 5 cm.  

Altura de suspensió. Es controlarà un equip de cada deu de que hagin suspesos, però 

almenys un per local. Es rebutjarà la prova si l'altura de suspensió difereix amb l'especificada 

en un valor superior a +/- 5 em.  

Fixació al sostre. Es controlarà un de cada equips però almenys un per local. Es rebutjarà si 

hi ha una fixació insuficient o lluminàries suspeses dels fils conductors.  

Connexions. Es controlarà un de cada equips, però almenys un per local. Es rebutjarà la 

prova si alguna de les connexions no s'ha efectuat mitjançant c1emes.  

MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ  

EI manteniment es realitzarà per personal especialitzat.  

L'instal·lador entregarà a la propietat plànols de la instal·lació efectuada, normes de 

muntatge i dades sobre garanties i característiques dels mecanismes i materials utilitzats, 

així com el pia de reposició dels diferents elements que la formen segons el que es descriu 

en l'apartat GARANTIA de les Condicions de Contractació.  

L'instal·lador informarà de l'equip de manteniment de l'edifici en els aspectes que a 

continuació s'exposen:  
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REPOSICIO  

La reposició de les llums dels equips s’efectuarà quan aquestes arribin a la seva durada mitja 

mínima. La citada reposició s'ha d'efectuar, preferentment per grups d'equips complets i 

àrees d'i1·luminació.  

NETEJA  

La periodicitat de neteja no serà superior a sis mesos.  

Les lluminàries es netejaran mitjançant drap humitejat en aigua sabonosa i l’eixuga’t 

s’efectuarà amb camussa o semblant.  

Durant les fases de realització del manteniment, tant en la reposició de les llums com durant 

la neteja dels equips, es mantindran desconnectats els interruptors automàtics de seguretat 

de la instal·lació.  

4. Normes d’execució. Instal·lació de fontaneria 

4.1 Normes tècniques generals  

Els materials, sistemes i execució del muntatge hauran d'ajustar-se ales normes oficials 

d’àmbit nacional o local d'obligat compliment.  

En aquells casos en que no hi hagi contradicció amb la normativa oficial i mentre la Direcció 

Tècnica no especifiqui el contrari, l'industrial adjudicatari haurà d'ajustar-se a la normativa 

DIN.  

Si durant el període transcorregut entre la signatura del contracte i la recepció provisional de 

la instal·lació fossin dictades normes o recomanacions oficials noves, modificades o 

complementades les ja existents de forma tal que afectessin total o parcialment a la 

instal·lació, l'industrial adjudicatari queda obligat a l’adequació de la instal·lació per al 

compliment d'aquestes, comunicant-ho per escrit a la Direcció Tècnica perquè aquesta 

prengui les mesures que cregui oportunes.  

- Normes Bàsiques per ales instal·lacions interiors de Subministra d'Aigua (N1A), de l'Ordre 

de 9 de desembre de 1975.  
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- Reial decret 1618/1980, de' 4 de juliol. Reglament d'1nstal·lacions de Calefacció, 

c1imatitzacio i aigua calenta Sanitària. BOE de 6 d'agost. (I 1nstruccions tècniques 

complementaries).  

- RE1AL DECRET 486/1997 de 14 d'abril, Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en els 

llocs de treball.  

- Normes UNE d’aplicació. UNE 53381: Característiques i mètodes d'assaig de tubs de PE 

reticulat.  

4.2 Tubs de polietilè  

Els tubs a utilitzar seran multicapa de polietilè reticulat amb anima d'alumini PEXc-AL-PEXc, 

aïllats amb coquilla electromèrica de gruix segons especificació del RITE, i protegits dins de 

tubs corrugats.  

Els tubs de PE reticulat fabricats per extrusió, per a instal·lacions d'aigua a pressió Freda i 

calenta segons especificació UNE 53.381 apte per a us alimentari i amb certificat AENOR de 

qualitat; seran de gruixos 1,8, 2,2, 2,8, 3,5, 4,4, 4,5, 6,9 i 8,7 i diàmetres exteriors de 12, 16, 

20, 25, 32, 40, 50 i 63 mm., per a unió mecànica o per soldadura tèrmica.  

Accessoris d’unió de PE reticulat injectats o fabricats a partir del tub i metàl·lics, segons 

figures normalitzades del Fabricant:  

Sèrie per roscar de diàmetres 12 a 63 mm ambdós inclusivament, aptes per a tota mena de 

tubs.  

Sèrie mixta per soldar i roscats segons UNE 19.491 de característiques semblants a la sèrie 

anterior.  

PENDENTS  

La col·locació de la xarxa de distribució del fluid es farà sempre de manera que s'eviti la 

formació de bosses d'aire.  

Als trams horitzontals, les canonades tindran un pendent ascendent cap al purgador mes 

pròxim o cap al vas d’expansió, quan aquest sigui de tipus obert, i, preferentment en el sentit 

de circulació del fluid. EI valor del pendent serà igual al 0,2% com a mínim, tant quan la 

instal·lació estigui freda, com quan esta calent.  
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No obstant això quan, com a conseqüència de les característiques de l'obra , hagin 

d'instal·lar-se trams amb pendents menors ales assenyalades, s'utilitzaran canonades de 

diàmetre major que el calculat.  

UNIONS 

Segons el tipus de canonada emprada i la funció que hagi de complir, les unions poden 

realitzar-se per soldadura, encolat, brida, compressió mecànica o junta elàstica. Els extrems 

de les canonades es prepararan de forma adequada al tipus d’unió que s'ha de realitzar.  

Abans d'efectuar una unió, es repassaran i netejaran atentament els extrems dels tubs per 

eliminar les rebaves que s'haguessin format en tallar-los o roscar-los i qualsevol altra 

impuresa que pugui haver-ne dipositat a L'interior o a la superfície exterior, utilitzant els 

productes recomanats per AQUATECNIC SISTEMES. La neteja de les superfícies de les 

canonades de coure i de materials plàstics deu realitzar-se de forma acurada, ja que de ella 

depèn l'estanquitat de la unió.  

Les canonades s'instal·laran sempre amb el nombre menys gran possible d'unions (en 

particular, no es permet el aprofitament de retalls de canonades en trams rectes.  

En ambdues parts de les unions s’interposarà el material necessari per a l’obtenció d'una 

estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei.  

Quan es realitzi la unió de 2 canonades, directament o a traves d'un accessori, no han de 

forçar-se per a aconseguir que els extrems coincideixin en el punt d’adaptació, sinó que han 

d'haver-se tallat i ompli’t amb la deguda exactitud.  

No han de realitzar-se unions a l'interior dels maneguins que travessin murs, forjats o altres 

elements estructurals.  

Els canvis de secció en les canonades horitzontals s'efectuaran amb maneguins excèntrics i 

amb els tubs enrasats per la generatriu superior per evitar la formació de bosses d'aire.  

En les derivacions horitzontals realitzades en trams horitzontals s'enrasaran les generatrius 

superiors del tub principal i del ramal.  
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No es permet la manipulació en calent a peu d'obra de canonades de materials plàstics, 

excepte per a la formació desbocats i en el cas que s'utilitzin els tipus de plàstic adequats per 

a soldadures especials.  

L'adaptament de canonades de materials diferents es farà per mitja de brides. Si ambdós 

materials son metàl·lics, la junta serà dielèctrica.  

Ais circuits oberts, el sentit del flux de l'aigua ha de ser sempre des del tub de material menys 

noble cap al mes noble.  

CORBES I CANVIS DE DIRECCIO  

Per a la realització de corbes, bifurcacions, derivacions i canvis de direcció s'utilitzaran peces 

de les mateixes característiques de qualitat i dimensions que les especificades respecte ales 

canonades.  

AILLAMENT  

S'utilitzaran coquetes tipus ARMAFLEX-ARMSTRONG d'un grossor nominal de paret 

segons el RITE.  

Es disposaran amb juntes alternades, perfectament adherides i segellades amb adhesius, 

formant barrera talla vapor exterior i absolutament estanca.  

S’aïllarà la totalitat de la xarxa de canonades de fontaneria. Únicament es deixaran d'aïllar 

aquells trams en que la distancia entre dos elements no aïllats sigui inferior a dos cops el 

diàmetre nominal de la canonada.  

L'aïllament s’interromprà ales vàlvules, brides, dilatadors, filtres, etc., deixant l'espai 

necessari per al desmuntatge i extracció dels caragols.  

Dilatadors I CONNEXIONS ELASTIQUES  

S'intercalaran tants jocs de dilatadors de manxa de la PN de servei i unions per brides com 

siguin necessaris per permetre la dilatació de les canonades sense que aquestes suportin o 

transmetin esforços excessius a la resta d'elements de la instal·lació o construcció.  
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S'intercalaran tants jocs d'antivibradors o connexions elàstiques de la PN de servei com 

siguin necessaris per aconseguir que cap element transmeti vibracions a la xarxa de 

canonades, ni aquesta a la resta d'elements de la instal·lació o construcció.  

Encara que la relació de materials no es trobi expressament indicada, el seu import es 

considerarà inclòs en el de la canonada. No s’admetrà cap càrrec per aquests conceptes.  

SUPORTS I SUSPENSIONS  

Per al dimensionat i la disposició de Is suports de canonades, se seguiran les indicacions 

marcades en les normes UNE corresponents al tipus de canonada.  

Per reduir al màxim la possibilitat de transmissió de vibracions, formació de condensacions i 

corrosió, entre canonades i els suports metàl·lics s’interposarà un material flexible no 

metàl·lic de duresa i gruix adequats.  

Per ales canonades pre-aïllades, en instal·lacions aèries o enterrades, se seguiran les 

instruccions que respecte d’això indiqui el Fabricant d'aquestes.  

Tots els elements de suspensió hauran de suportar les canonades plenes del fluid que 

transportin amb un factor de sobrecarrega de 5 vegades el pes màxim, sense que existeixin 

moviments innecessaris, així com tampoc interferències amb altres instal·lacions.  

VALVULES  

Vàlvula de cos metàl·lic definida pel seu DN i PN. amb volant de diàmetre exterior superior a 

quatre vegades el DN de la dita vàlvula amb màxim de 200 mm. que permeti el tancament 

manual perfecte sense aplicació d'elements especial ni danys de biela, assentament o disc; 

estanca interior i exteriorment per a suport de pressió hidràulica 1,5 vegades la de treball 

amb mínim de 600 kPa. amb les següents característiques:  

Cos de Fundació i Bronze o Bronze, embridades, per a diàmetre superior a 50 mm. i pressió 

inferior a 400 kPa.  

Cos de Bronze i Acer o Acer, embridades, per a diàmetre superior a 50 mm. i pressió 

superior a 400 kPa.  

Es distingeixen els tipus següents:  
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Vàlvula de bola de cos d'Acer al Carboni i bola i eix d'Acer Inoxidable, de PN mínima 10. 

Vàlvula de comporta de cos d'Acer al Carboni o Acer Inoxidable definida per DN i PN. 

permetent tall total de pas d'aigua, tancament elàstic, estanca a 16 bar, roscada o 

embridada.  

Vàlvula de retenció de c1apeta, èmbol o disc, de cos de Bronze, Llautó, fundació o Acer i 

molla i platet d'Acer Inoxidable, definida per DN per a PN mínima 10, permetent pas d'aigua 

en un sol sentit, estanca, roscada o embridada.  

Vàlvula reductora de pressió, de cos de Bronze, Llautó o Fosa, molla d'Acer Inoxidable i 

membrana de Cautxú sintètic elàstic in deformable, amb preses de manòmetre de 

comprovació, definida per DN, PN i forma de connexió.  

Vàlvula (c1au) de pas de cos de Bronze o L1auto, definida per DN i PN, permetent tall i 

regulació del flux d'aigua, estanca a pressió 1,5 vegades la de servei, roscada o soldada.  

En els passos de forjats, murs, envans i en general, qualsevol element constructiu, es 

col·locaran passa tubs d'acer galvanitzat al bany de diàmetre suficient per contenir la 

canonada i coquetes. El conjunt contra tub i coqueta haurà de sobresortir 100 mm. a un 

costat i a l'altre de l'element travessat.  

4.3 Aparells sanitaris 

Condicions generals  

Tots els aparells sanitaris seran del material i de la marca especificada en el pressupost, 

completament nous i lliures de defectes, amb garantia d'exigir les especificacions de duresa, 

absorció, anivellament i resistència als àcids.  

Aniran equipats amb les aixetes i vàlvules que s'indiqui en pressupost, completament noves i 

lliures de defectes, tant al seu interior com a l'exterior, amb garantia d'exigir les 

especificacions d'estanquitat, durabilitat, despesa i sorolls segons la categoria de l'edifici.  

Cada aparell serà assajat per assegurar un bon funcionament, com la maniobra d'aixetes i 

sistemes de buidatge, que serà fàcil i sense defectes, eficàcia de les cisternes, mecanismes 

dels inodors, omplert i buidatge d'aparells satisfactori, i eliminació de sorolls i vibracions a la 

pressió de servei.  
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En els preus dels aparells s'entendran inclosos tots aquells elements necessaris per als dits 

aparells, encara que no es trobin definits específicament. Es a dir, que els preus 

correspondran a aparells complets i totalment acabats, amb tots els seus accessoris.  

La intercomunicació en els aparells, entre la xarxa d’aigües netes i la d’aigües usa des, no 

haurà de ser possible, per la qual cosa la distribució d'aigua als mateixos haurà d'efectuar-se 

sempre per la part superior.  

Els sobreeixidors dels aparells sanitaris estaran units al desguàs abans del sifó corresponent 

i seran capaços d'impedir el sobreïxi de l'aigua tenint el desguàs tancat i almenys una aixeta 

oberta amb un cabal de 0,5 l/s.  

 

Tots els taps d'accionament no mèdics hauran d'anar proveïts del seu corresponent 

cadeneta de material inoxidable amb una forma apropiada per a no es produeixin nusos 

durant el servei. Aquestes cadenes resistiran una forc;a de tracció de 5 kg.  

La pèrdua d'aigua dels taps no podrà ser superior a 0,15 I/min. Els desguassos de tots els 

aparells sanitaris que no tinguin el sifó incorporat hauran de portar una creueta de metall 

inoxidable que impedeixi el pas de sòlids capaços d'obturar-lo (el diàmetre de la vareta que 

constitueixi la creueta ha de ser de l'ordre de 2 mm. Aquesta creueta quedarà a uns 2 em de 

la superfície de la vàlvula de desguàs.  

DEFECTES DELS APARELLS SANITARIS  

Poden afectar la col·locació, la utilització, la higiene i l'aspecte.  

Els defectes que perjudiquen la col·locació son la indignació o fletxa de la superfície de 

suport o falta de rectitud de les arestes d'entroncament dels revestiments. No ha de 

sobrepassar un 6%.  

Defectes que afecten la higiene. Nomes es considerarà quan es produeixin en una superfície 

mullada o vista.  

EI corriment de l'esmalt s’admetrà quan no sigui visible a distancia d'un metre o mes. Els 

grans de foc hauran de ser menors de 2 mm. El crespament de la superfície de l'esmalt 

haurà de ser molt feble i les taques de color no s'admetran.  
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CLASSIFICACIO DELS APARELLS SANITARIS PER LA SEVA UTILITZACIO  

Lavabos. Es col·locaran amb cartells metàl·lics, i la part superior de la cubeta haurà de 

quedar a 80 em. del paviment. EI tipus de característiques particulars del lavabo a emprar 

s'indiquen a banda.  

Urinaris. Estaran fets d'una sola pec;a. EI rentat es farà mitjançant fluxor de descarrega. EI 

tipus i característiques de l' urinari que s'empri s'especifiquessin en el punt corresponent de 

l'estat de mesuraments.  

AIXETES SANITARIA  

Correspondrà al Director de l'Obra decidir en cada cas el model que s’haurà d'instal·lar.  

Tota aixetes ha de subministrar-se amb els accessoris necessaris per a la seva instal·lació, 

ja sigui fixada al mur o a un aparell sanitari.  

Les aixetes han de deixar passar l'aigua lliurement quan estigui totalment oberta, sense que 

es produeixin estrangulacions de la vena líquida procedent de la canonada.  

Hauran de provocar la menor pèrdua de carrega possible, han d'estar ben adaptades a la 

pressió i ser de fàcil manteniment.  

EI seu funcionament no haurà de produir cap soroll molest ni cap vibració. Les velocitats de 

sortida seran inferiors a 2 m/s.  

Es prescriu que l'alimentació de les aixetes sigui a traves de claus de bloqueig i ajust a fi de 

permetre el desmuntatge de qualsevol aixetes sense interrompre el servei a altres aparells 

sanitaris i al mateix temps ajustar la despesa màxima.  

4.4. Xarxa d’evacuació interior (col·lectors d’aparells sanitaris) 

TUBS DE PVC  

Fins a la connexió del muntant, les evacuacions interiors seran fetes amb canonada de PVC, 

Norma UNE Sèrie C de 2'5 Kg. de pressió.  
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BAIXANTS GENERALS  

Realitzats amb tubs de fosa metàl·lica.  

Control d'empleats i pendents executats, no admetent-se pendents inferiors ales prescrites 

en càlculs.  

Suports en col·lectors a distancia reglamentaria, no admetent-se pendents deformacions  

canonada.  

Les peces de connexió a WC tipus especial PONT A MOUSSÀS, quan es combini PVC i 

fosa, serà a traves de pec;a especial de conversió PONT A MOUSSÀS.  

Els sifons pluvials en terrassa, seran anti-glaç. 

Els colzes d’impacte seran assegurats per peça especial que impedeix moviment. 

Les proves es faran amb connexió màniga d’incendis durant 1 hora per garantir estanquitat. 

Les columnes fecals tindran ventilació en planta superior 

En col·lectors les entregues verticals es faran mitjançant Tes amb capçal enregistable. 

Cada 10 m de col·lector s’efectuarà un biaix de cartabó de registre i neteja. 

L’entrega a col·lectors Servei Municipal, s’efectuarà segons Normativa del dit servei. 

Per a tubs PVC, mateixa Norma i a més a més les UNE 53114, 53020, 53118 i 53196. 

4.5 Proves i assajos de la instal·lació  

GENERALS  

L'instal·lador, un cop acabats els treballs garantirà sota aquest contracte, que tots els 

sistemes estan preparats per a una operació mecànica perfecta d'acord amb tots els termes 

legals i restriccions, i de conformitat amb la millor practica.  

Aquelles instal·lacions, proves i assajos d'instal·lacions legalitzades pel Ministeri d’Indústria o 

un altre organisme oficial, es faran segons les dites normes.  
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A mes de qualsevol altra referència indicada en aquestes especificacions amb relació a 

proves i posada en marxa, l'instal·lador estarà obligat per aquesta secció de les 

especificacions, a provar, engegar i deixar en perfecte estat de funcionament tots els 

sistemes i accessoris requerits sota el contracte d'instal·lacions de lampisteria.  

L'instal·lador assajarà tots els sistemes de les instal·lacions d'aquest projecte i hauran de ser 

aprovats per la Direcció abans de la seva acceptació. Les canonades que hagin d'anar 

encastades, subterrànies o sota cel ras, s'assajaran abans que quedin ocultes. L'instal·lador 

subministrarà l'equip i aparells necessaris per als assajos.  

- Examen visual del seu aspecte.  

- Comprovació de dimensions, grossors i rectitud.  

- Proves d'estanquitat.  

- Proves de ruptura per pressió hidràulica interior.  

DE XARXA D’EVACUACIÓ  

Els assaigs de la xarxa d'evacuació es realitzaran immediatament desprès de col·locades 

totes les canonades i abans de. rematar els murs, sostres i terres per on hagin d'anar 

encastades aquestes canonades.  

Hauran de patir, almenys, una de les següents proves: 

- D'aigua.  

- D'aire.  

- A les olors.  

- Al fum.  

Prova d'aigua.  

Es realitzarà omplint d'aigua tota la canonada de descarrega i ventilació, comprovant que el 

nivell es mante constant.  
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Si la xarxa es gaire extensa convé anar provant-la per trams durant la seva execució, sense 

que aquestes excloguin la necessitat d'efectuar la prova completa de tota la xarxa.  

Prova d'Aire.  

Es tancaran totes les boques i s’introduirà aire a una pressió equivalent a 3 o 4 m.c.a. Un 

manòmetre introduït en un tub de la xarxa assenyalarà si hi ha alguna pèrdua.  

Quan s'acusi alguna fuga i no es vegi fàcilment es fregarà amb aigua i sabó a les zones on 

se sospiti pugui estar la dita fuga.  

S’usarà oli de menta o un altre que produeixi una olor forta. Durant la prova tots els orificis 

han d'estar hermèticament tancats.  

En la base de la columna en que es realitzi l'assaig es buidaran 30 gr. d'oli de menta i 4 o 5 

litres d'aigua bullint per cada 10 m. de longitud de la columna.  

L'extrem superior de la columna es deixa oberta i es tanca hermèticament immediatament 

desprès de percebre l'olor.  

Prova de fum.  

Es farà col·locant en la base de la columna oli mineral i cremant-lo, quan el fum que es 

produeixi arribi a l'extrem superior de la columna es tapa aquest. Si hi ha alguna fuga, L’olor i 

el fum acusaran la zona on es produeix la dita pèrdua.  

Es aconsellable per a aquesta prova emprar una maquina productora de fum i omplir la xarxa 

de fum a una pressió de 3 a 4 m.c.a. Si no hi  ha fugues de fum i els tancaments hidràulics 

dels sifons no cedeixen durant 15 minuts, fet que es nota per les fluctuacions de la pressió 

de la maquina, s'admet que la xarxa es impermeable al pas d'aire i gasos.  

Per a aquests assajos se seguiran els descrits en les recomanacions de lampisteria i 

sanejament de l’ Institut Eduardo Torroja de la Construcció i Ciment.  

Assaigs generals.  

Cada aparell s’assajarà separadament per assegurar el seu bon funcionament.  

Ceràmica Sanitària.  
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Es faran assajos de resistència a variacions de temperatura, duresa de L’esmalt, de 

continuïtat a la capa d'esmalt, d’absorció i de resistència als àcids.  

Assajos de la porcellana.  

Es faran assajos de duresa, absorció, c1ivellaments i resistència als àcids.  

MUNTATGE  

Aquesta prova te per objecte posar en evidencia els possibles errors de muntatge.  

Desprès que s'hagin col·locat tots els aparells i s'hagin efectuat totes les connexions, 

s’assajarà el sistema complet de desguàs, ventilació i sistemes d'aigua.  

Si els assajos o inspeccions posen de manifest defectes de materials o treballs defectuosos, 

es desmuntaran i reemplaçaran, repetint-se desprès els assajos.  

5.  Normes d’execució. Instal·lació d’extinció d’incendis 

5.1 Equips extintors(IPF-38)  

Els materials, sistemes i execució del muntatge hauran d'ajustar-se ales normes oficials 

d’àmbit nacional o local d'obligat compliment.  

En aquells casos en que no hi hagi contradicció amb la normativa oficial, amb les Normes 

Tecnològiques del "Ministeri de L’Habitatge" i mentre la Direcció Tècnica no especifiqui el 

contrari, l'industrial adjudicatari haurà d'ajustar-se a la normativa DIN.  

Si durant el període transcorregut entre la signatura del contracte i la recepció provisional de 

la instal·lació fossin dictades normes o recomanacions oficials noves, modificades o 

complementades les ja existents de forma tal que afectessin total o parcialment a la 

instal·lació, l'industrial adjudicatari queda obligat a l’adequació de la instal·lació per al 

compliment d'aquestes, comunicant-ho per escrit a la Direcció Tècnica perquè aquesta 

prengui les mesures que cregui oportunes.  

NORMATIVA  

Haurà de tenir-se particularment en compte els següents reg laments, normatives i 

recomanacions:  
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- Normes Tecnològiques del "Ministeri de L’Habitatge".  

- Norma Bàsica de l'edificació NBE-CPI-96, condicions de protecció contra incendis dels 

edificis.  

EXTINTORS (IPF-38)  

Els extintors, tant els de pols seca, com els d’anhídrid carbònic (C02) portaran incorporat 

suport de fixació a element constructiu vertical almenys en dos punts, de forma que un cop 

disposat sobre el dit suport, la part superior del citat extintor quedi com a màxim a 170 cm. 

del paviment.  

L'instal·lador garantirà sota contracte, un cop finalitzats els treballs, que tots els sistemes 

estan preparats per a una operació mecànica perfecta d'acord amb tots els termes legals i 

restriccions, i de conformitat amb la millor practica.  

Aquelles instal·lacions, proves i assajos que estiguin legalitzades pel "Ministeri d’Indústria" a 

un altre organisme oficial es faran d'acord amb les normes d'aquests.  

A mes de qualsevol altra referència indicada en aquestes especificacions amb relació a 

proves i posada en marxa, l'instal·lador estarà obligat per aquesta secció de les 

especificacions a provar, engegar i deixessin perfecte ordre de funcionament tots els 

sistemes i accessoris requerits sota el contracte d'instal·lacions de Protecció contra Incendis.  

L'instal·lador assajarà tots els sistemes de les instal·lacions d'aquest projecte i hauran de ser 

aprovats per la Direcció abans de la seva acceptació. Les canonades que han d'anar 

engranades, subterrànies a sota cels rasos, s'assajaran abans que quedin ocultes. 

L'instal·lador facilitarà l'equip i aparells necessaris per als assajos.  

Es realitzaran els següents assajos generals:  

- Examen visual del seu aspecte.  
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6.  Normes d’execució. Instal·lació de sanejament 

6.1 Normes tècniques generals  

La instal·lació de sanejament es realitzarà, d'acord amb la vigent norma tecnològica de 

l'edificació NTE.  

REIAL DECRET 486/1997 de 14 d'abril, Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en els 

llocs de treball.  

Normes Tecnològiques d'Edificació del Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme (NTE).  

• Norma UNE-EN 877:2000. Tubs i accessoris de fosa grisa per a evacuació d’aigües 

pluvials i residuals.  

• Norma UNE-EN 1329-1:1999. Sistemes de canalització en materials plàstics per a 

evacuació d’aigües residuals (a baixa i alta temperatura) a l'interior de l'estructura dels 

edificis. Policlorur de vinil no plastificat (PVC-U). Part 1: especificacions per a tubs, 

accessoris i sistema.  

Norma UNE-EN 1401-1:1998. Sistemes de canalització en materials plàstics per a 

sanejament enterrat sense pressió. Poli (c1orur de vinil) no plastificat (PVC-U).  

• Norma UNE-EN 12.200-1:2001. Sistemes de canalització en materials plàstics per a 

l'evacuació d’aigües pluvials aèries i a l'exterior. Poli (c1orur de vinil) no plastificat (PVCCU).  

Normes UNE d'obligat compliment.  

Altres normes UNE relatives a instal·lacions de sanejament. Normes de la companyia de 

sanejament.  

Directives comunitàries CEo 

6.2 Descripció  

Instal·lació interior de l'edifici destinada a la recollida d’aigües negres de L’edifici i d’aigües 

netes recollides per la coberta i les terrasses.  
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Es competència de l'Instal·lador el subministrament, muntatge i posada en servei de les 

xarxes de desguassos, d'acord amb les característiques tècniques, implantació i qualitats 

previstes en els Documents de Projecte.  

EI muntatge haurà de ser de primera qualitat i complet. Les canonades no hauran d'enterrar-

se, ni ocultar-se, fins a haver estat inspeccionades, provades i aprovat el corresponent 

certificat de proves per la Direcció d'Obra.  

Així mateix, els tubs s'estendran i muntaran en sentit ascendent amb els pendents i 

alineacions indicades en els plànols o si no n'hi ha per la Direcció Facultativa de l'Obra.  

La valoració dels resultats de les inspeccions d’execució es realitzarà segons el criteri de la 

Direcció d'Obra, qui rebutjarà la part d'obra que es consideri com defectuosa. Totes les 

xarxes de canonades seran de PVC o de polipropilè de paret massissa mineralitzada amb 

Aslotiln, a excepció de que s'indiquin en els Documents de projecte.  

6.3 Canonades 

Les canalitzacions de recorregut vertical i les canalitzacions horitzontals principals seran amb 

tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC-U) rígid d'alta temperatura de 3,2 mm de gruix 

de la sèrie BoD segons Norma UNE-EN 1329-1, segons vagin suspeses o enterrades 

respectivament. Tots els aparells estaran proveïts de sifons. Els diàmetres dels mateixos 

estan reflectits en els plànols adjunts.  

Les canalitzacions horitzontals secundaries seran de policlorur de vinil no plastificat (PVC-U) 

rígid d'alta temperatura de 3,2 mm de gruix de la sèrie B o D segons Norma UNE-EN 1329-1, 

segons vagin suspeses o enterrades respectivament, per a tota la instal·lació interior.  

Les canonades seran circulars i amb limitacions i toleràncies segons normativa.  

Les xarxes destinades a desguassos, baixants fecals, pluvials i mixtes, seran llises per 

ambdós extrems (sense envalonar) i hauran de complir amb normativa UNE-EN 1329-1.  

Les canonades que s'utilitzin en canalitzacions subterrànies, enterrades o no (col·lectors i 

xarxes de sanejament), hauran de reunir tots els condicionants exigits en la normativa vigent 

per a aquest tipus d'instal·lacions (UNE-EN-1401-1. EI gruix mínim per ales canonades de 

desguàs i baixants fecals o mixtes serà de 3,2 mm., sigui quin sigui el seu diàmetre nominal.  
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En totes les canonades que passin a traves de forjats, murs o soleres, s’haurà d'instal·lar 

prèviament un passa tub.  

Totes les desviacions o canvis de direcció es realitzaran utilitzant accessoris tipus. En cap 

cas, es manipularà, ni corbarà el tub. En cap cas, es podran muntar canonades amb contra 

pendent o horitzontals (pendent zero).  

La subjecció de les canonades s’haurà de realitzar mitjançant abraçadores de ferro 

galvanitzat (diàmetres grans) o PVC (diàmetres petits). En cap cas, seran abraçadores del 

tipus estrenyi.  

Les canonades es tallaran únicament amb les eines adequades i normalitzades. Desprès de 

cada tall s'hauran d'eliminar les rebaves, tant interiors, com a exteriors, mitjan<;ant escatat. 

Tots els talls  

s'hauran de realitzar perpendiculars a l'eix de la canonada. Les dimensions de tots els tubs 

seran, com a mínim, les reflectides en els Documents de Projecte.  

Les seccions dels baixants es mantindran constants en tot el seu recorregut, mantenint la 

seva verticalitat i alineació i no permetent-se, en cap cas, inclinacions superiors a 2° amb 

relació a la vertical.  

Totes els baixants fecals i mixtes disposaran, almenys, de ventilació primària, consistent a 

prolongar la vertical, superant la coberta de l'edifici en 0,5 m. per a cobertes no transitables i 

en 2 m. mínim per a cobertes transitables o amb possibilitat de transmissió d'olors a l'interior 

de l'edifici, per qualsevol de les instal·lacions annexes projectades. En qualsevol cas, 

portaran l'accessori que garanteixi l'estanquitat permanent del repòs entre impermeabilitat i 

canonada. Tota la canonada en el seu extrem portarà terminal de ventilació per a l’ 

impediment d'entrada d'aigua i la resta d'objectes aliens a la instal·lació. Per a els baixants 

mixtes s’instal·larà la corresponent caldereta (sifònica), connectat en paral·lel amb els 

baixants i totalment estancs.  

Sempre que s'instal·la columna de ventilació paral·lela a la xarxa general de baixants de 

fecals o mixta, la interconnexió entre ambdues es realitza amb accessoris estàndard i de tal 

forma que estigui realitzada la interconnexió en el sentit invers al flux de les aigües.  

Totes les aigües de recollides en coberta i garatges hauran de realitzar-se a traves de Is 

corresponents c1aveguerons del tipus sifònic de PVC exempt de plastificants. L'estanquitat 
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entre l’impermeabilitza’t i el c1aveguero es realitzarà mitjançant estrenyi del tipus mecànic. L 

'impermeabilitzant es protegirà amb una brida de material plàstic.  

Les unions entre canonada i accessoris es realitzaran mitjançant soldadura en un dels seus 

extrems i junta lliscant en l'altre, muntant-se la canonada a mitja carrera de la copa, a fi de 

poder absorbir les dilatacions o contraccions que es produeixin. 5'hauran de crear punts fixos 

en tots els accessoris dels baixants. Així mateix, la unió de cada baixant al col·lector 

horitzontal general es realitzarà mitjançant accessori proveït de junta lliscant i sempre amb 

accessoris de registre del tipus roscat. 5'instal·laran registres cada 15 m. màxim de trams 

horitzontals. A mes ames, s'instal·laran dilatadors en trams llargs.  

En tota la canonada en que la generatriu queda a mes de 25 em. del forjat que la sustenta, 

els punts fixos d'ancoratge s'hauran de realitzar mitjançant cadiretes o trapezis de fixació, per 

mitja de tirants ancorats al forjat en els dos sentits, a fi d'evitar possibles desplac;aments per 

bombament del suport.  

Es crearan punts fixos en tots els accessoris dels baixants, situant la corresponent 

abraçadora a l'allotjament previst en l'accessori per a tal fi, i rebent les mateixes als elements 

estructurals.  

En cap cas, s'empraran canonades de diàmetre menor a 32 mm. i el gruix mínim d'aquestes 

haurà de ser de 3,2 mm.  

La canonada, d'anar penjada la instal·lació, se suportarà mitjançant abraçadores de PVC 

amb varetes rebudes al forjat immediat superior. En tots els casos, tant instal·lacions 

penjades com no, es col·locaran els absorbidors de dilatació necessaris (anells adaptadors), 

proveint-se els punts fixos precisos per poder contrarestar les dites dilatacions.  

Cada nucli humit anirà dotat del seu corresponent tancament hidràulic per pot sifònic 

(excepte en cuines) o individual per aparell. En cap cas, es permetrà instal·lar dues o mes 

tancaments hidràulics en sèrie.  

Ais pots sifònics que recullin desguassos d'urinaris no es podrà, en cap cas, connectar 

desguassos procedents d'un altre aparell sanitari. Les tapes corresponents a tots els pots 

sifònics disposaran de tancament hermètic (estanc a l'aire i a l'aigua).  

L'altura dels tancaments hidràulics en tots els sifons o pots sifònics, en cap cas, seran 

inferiors a 50 mm. i no superiors a 70 mm. Tots els tancaments hidràulics hauran de ser 
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enregistrables i el seu accés i inspecció es realitzarà des del propi bany, lavabo o cuina. En 

cap concepte, els dits tancaments hidràulics, quedaran tapats o ocults per envans, forjats, 

etc. que dificultin o impossibilitin el seu accés i manteniment.  

Tots els sifons individuals dels aparells sanitaris hauran de ser del tipus desmuntable amb 

registre.  

Abans d'abaixar els tubs a les rases s'hauran d'examinar aquests i s'apartaran els que 

presentin deterioraments.  

Un cop els tubs en els fons de la rasa, s'hauran d'examinar novament per cerciorar-se que al 

seu interior estiguin lliures de terra, pedres, útils de treball, etc. i es realitzarà el seu centrat i 

perfecta alineació. Un cop aconseguit, es procedirà a calçar-los i recolzar-los amb material 

de farciment per impedir el seu moviment.  

Cada tub haurà de centrar-se perfectament amb l'adjacent. En el cas d'haver de reajustar-se 

algun tram, haurà d'aixecar-se el farciment i preparar-ho com per a la seva primera 

col·locació. Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua. Per a això, el millor serà 

muntar-los sempre en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts baixos.  

La unió de la canonada a la corresponent arqueta, es realitzarà sempre mitjançant un 

manegui lliscant, arenat prèviament i rebut a l'arqueta. Aquest arenat permet ser rebut amb 

morter de ciment a l'arqueta, amb la qual cosa es garanteix la unió estanca. A l'arqueta que 

la seva fabricació es de formigó, el pas de canonada de PVC pel buit deixat per a tal fi a 

l'arqueta, portarà dos cordons estancs del tipus GORETEX, VOLCLA Y o semblant.  

Ales xarxes de sanejament enterrades sense arquetes, en les que aquestes son substituïdes 

per interconnexió mitjançant accessoris estàndard, es muntaran els registres a cota de sol 

acabat i amb tapa estanca d'acer inoxidable. Es preveuran registres en totes les arrancades 

de xarxa, així com en tots els canvis direccionals. Ais trams rectes s'instal·laran registres 

cada 15 m. com a màxim.  

En tots els casos, les xarxes de sanejament enterrades, es muntaran sobre un llit de sorra 

rentada, de 15 em. d'altura com a mínim. De ser necessàries les abraçadores s'emplaçaran 

exactament igual que si la xarxa fos aeri al deixant aquestes per ser rebudes a la llosa de 

formigó que conforma la solera.  
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Els pendents d’aigües pluvials i fecals seran mínim de 1'1% i les d’aigües de neteja, 

exclusivament, seran mínim del 0,5%.  

SEGURETAT  

Es disposarà en obra dels mitjans adequats de bombejament, per evitar que hi hagi aigua en 

rases i excavacions.  

Quan es prevegi l’existència de canalitzacions en servei en l’excavació, es determinarà el 

seu trac;at sol·licitant, si es necessari, el seu tall i la desviació mes convenient.  

AI començament de jornada es revisaran els apuntalaments i es comprovarà l’absència de 

gasos i vapors. Si existissin, es ventilarà la rasa abans de començar el treball.  

El local o locals on s'emmagatzemen qualsevol mena de combustible estarà aïllat de la resta, 

equipat d'extintor d'incendis adequat, senyalitzant c1arament la prohibició de fumar i el perill 

d'incendi.  

Es comprovaran diàriament els bastides emprats en l'execució de les distintes obres que es 

realitzin.  

GENERALS  

L'instal·lador, un cop acabats els treballs garantirà sota aquest contracte, que tots els 

sistemes estan preparats per a una operació mecànica perfecta d'acord amb tots els termes 

legals i restriccions, i de conformitat amb la millor practica.  

Aquelles instal·lacions, proves i assajos d’instal·lacions legalitzades pel Ministeri d’Indústria o 

un altre organisme oficial, es faran segons les dites normes.  

A mes de qualsevol altra referència indicada en aquestes especificacions amb relació a 

proves i posada en marxa, l' instal·lador estarà obligat per aquesta secció de les 

especificacions, a provar, engegar i deixar en perfecte estat de funcionament tots els 

sistemes i accessoris requerits sota el contracte d'instal·lacions de lampisteria.  

L'instal·lador assajarà tots els sistemes de les instal·lacions d'aquest projecte i hauran de ser 

aprovats per la Direcció abans de la seva acceptació. Les canonades que hagin d'anar 

encastades, subterrànies o sota cel ras, s'assajaran abans que quedin ocultes. L'instal·lador 

subministrarà l'equip i aparells necessaris per als assajos.  
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- Examen visual del seu aspecte.  

- Comprovació de dimensions, grossors i rectitud.  

- Proves d'estanquitat.  

- Proves de ruptura per pressió hidràulica interior.  

Els assajos de la xarxa d'evacuació es realitzaran immediatament desprès de col·locades 

totes les canonades i abans de rematar els murs, sostres i terres per on hagin d'anar 

encastades aquestes canonades.  

Hauran de patir, almenys, una de les següents proves: 

- D'aigua.  

- D'aire.  

- Ales olors.  

- AI fum.  

Es realitzarà omplint d'aigua tota la canonada de descarrega i ventilació, comprovant que el 

nivell es mante constant.  

Si la xarxa es gaire extensa convé anar provant-la per trams durant la seva execució, sense 

que aquestes excloguin la necessitat d'efectuar la prova completa de tota la xarxa.  

Prova d'Aire.  

Es tancaran totes les boques i s’introduirà aire a una pressió equivalent a 3 o 4 m.c.a. Un 

manòmetre introduït en un tub de la xarxa assenyalarà si hi ha alguna pèrdua.  

Quan s'acusi alguna fuga i no es vegi fàcilment es fregarà amb aigua i sabó a les zones on 

se sospiti pugui estar la dita fuga.  

Prova d'olors.  

S’usarà oli de menta o un altre que produeixi una olor forta. Durant la prova tots els orificis 

han d'estar hermèticament tancats. .  
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En la base de la columna en que es realitzi l'assaig es buidaran 30 gr. d'oli de menta i 4 o 5 

litres d'aigua bullint per cada 10 m. de longitud de la columna.  

L'extrem superior de la columna es deixa oberta i es tanca hermèticament immediatament 

desprès de percebre L’olor.  

Prova de fum.  

Es farà col·locant en la base de la columna oli mineral i cremant-lo, quan el fum que es 

produeixi arribi a l'extrem superior de la columna es tapa aquest. Si hi ha alguna fuga, L’olor i 

el fum acusaran la zona on es produeix la dita pèrdua.  

Es aconsellable per a aquesta prova emprar una maquina productora de fum i omplir la xarxa 

de fum a una pressió de 3 a 4 m.c.a. Si no hi  ha fugues de fum i els tancaments hidràulics 

dels sifons no cedeixen durant 15 minuts, fet que es nota per les fluctuacions de la pressió 

de la maquina, s'admet que la xarxa es impermeable al pas d'aire i gasos.  

D'APARELLS SANITARIS  

Per a aquests assajos se seguiran els descrits en les recomanacions de fontaneria i 

sanejament de l’ Institut Eduardo Torroja de la Construcció i Ciment.  

Assajos generals.  

Cada aparell s’assajarà separadament per assegurar el seu bon funcionament.  

Ceràmica sanitària.  

Es faran assajos de resistència a variacions de temperatura, duresa de L’esmalt, de 

continuïtat a la capa d'esmalt, d'absorció i de resistència als àcids.  

Assajos de la porcellana.  

Es faran assajos de duresa, absorció, a1ivellaments i resistència als àcids.  

MUNTATGE  

Aquesta prova te per objecte posar en evidencia els possibles errors de muntatge.  
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Desprès que s'hagin col·locat tots els aparells i s'hagin efectuat totes les connexions, 

s’assajarà el sistema complet de desguàs, ventilació i sistemes d'aigua.  

Si els assajos o inspeccions posen de manifest defectes de materials o treballs defectuosos, 

es desmuntaran i reemplaçaran, repetint-se desprès els assajos. 

AMIDAMENTS  

Les canonades es mesuraran per ml (metre lineal) de longitud executada d'igual diàmetre, 

incloent unions i peces especials.  

MANTENIMENT  

Es mantindrà la xarxa lliure de vertits que puguin produir un embús.  

7.  Normes d’execució. Instal·lació de gas 

7.1 Generalitats 

L'empresa instal·ladora serà la responsable de la completa i correcta execució de l'obra, 

d'acord amb el Projecte, especificacions, pressupost i plànols aprovats i sota la Direcció 

Tècnica del director de l'Obra segons les especificacions o les seves modificacions 

aprovades o autoritzades pel mateix durant la realització de l'obra. Serà de Categoria 

adequada a la instal·lació que es realitza: AGNI o EG-IV. 

Tots els treballs a realitzar, així com els materials i equips, compliran amb les especificacions 

del Projecte original i amb les modificacions autoritzades d'aquest. En lo no previst en 

aquestes especificacions ni en els plànols o dibuixos continguts en el projecte, s'aplicaran 

subsidiàriament els reglaments vigents que els afectin i lo especificat en aquest Plec de 

Condicions. 

La junta dielèctrica anirà situada aigües amunt de la vàlvula.  

La línia de distribució que indiquem a la ERM, anirà instal·lada per l'exterior situant la vàlvula 

general de sortida abans d'entrar a l'edifici. 

7.2 Condicions dels materials 

 Claus de tall 

Es col·locaran claus de pas a emergir del sòl, abans d'entrar en edificis, immediatament 
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després d'entrar en aquests, a cada ramal de subministrament i abans de cada aparell. 

Aquestes claus seran d'un diàmetre adequat al diàmetre del tub. Seran de tancament ràpid 

amb indicació de les posicions obert i tancat (de 1/4 de tornada i d'esfera). No s'admetran 

claus de mascle cònic sense fons. 

 Aparells de consum 

Els aparells han de ser de tipus homologat i han de portar la placa de característiques, 

comprovats per l'empresa instal que són adequats per al servei a que se'ls destina. Tots els 

aparells de calefacció d'aigua han de ser fixos. Els locals on estiguin instal·lats els aparells 

han de complir el Reglament d' Instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, 

col·lectius o comercials. Les condicions de ventilació es descriuen a la Memòria. 

Si fos necessari instal·lar aparells mòbils de consum, aquests hauran unir-se a la conducció 

rígida mitjançant una altra flexible, reforçada, de qualitat i resistència adequades per a la 

conducció de gas canalitzat. Les conduccions flexibles han de ser visibles en tota la seva 

longitud, no travessar parets, sostres i tant elles com els seus empalmaments amb la 

conducció rígida hauran de complir les següents pressions de prova: 

 Si la pressió d'utilització és inferior o igual a 0,3 Kg/cm2, han de suportar una pressió 

de prova a 5 Kg/cm2 

 Si la pressió d'utilització es troba compresa entre 0,3 Kg/cm2, i 1,8 Kg/cm2, han de 

suportar una pressió de prova de 20 Kg/cm2 

 Si la pressió d'utilització és superior a 1,8 Kg/cm2, han de suportar una pressió de 

prova de 30 Kg/cm2. 

 Canonades 

La canonada serà de materials adequats que no siguin atacats pel gas ni pel medi exterior 

per que estiguin en contacte, o estaran protegits amb un recobriment eficaç. 

Els gruixos de les parets hauran de ser tals que compleixin amb les condicions de prova de 

pressió imposades a aquestes instal·lacions i asseguren la resistència mecànica suficient. 

Les canonades que puguin estar exposades a xocs hauran de ser de material resistent o 

estar protegides eficaçment per un dispositiu adequat. 

Com a regla general, i per als gasos de la primera i segona famílies. podran utilitzar tubs 

d'acer i coure. EI plom només podrà emprar-se per pressions inferiors a 500 mil·límetres de 

c. d. a. Queda prohibida la utilització de tubs de plàstic. 
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La pressió màxima del gas podrà arribar fins a quatre kilograms/centímetre quadrat si 

s'utilitza exclusivament tub d'acer amb unions soldades o tub de coure amb soldadura forta 

per capil·laritat. 

Tipus de canonades i accessoris  

Per als tubs rectes la diferència màxima admissible entre el diàmetre exterior màxim o mínim, 

en una secció recta qualsevol, i el diàmetre exterior mitjà serà menor que: 0'02 D', essent De 

el diàmetre exterior mitjà, arrodonit al resultat al o '1 mm. immediat superior. 

Per als tubs subministrats en rotllos, la diferència màxima admissible serà: 0'06 De. La 

ovalació no es comprovarà en els tubs la relació i / DN sigui igual o major de 0,08. 

La longitud dels tubs rectes serà preferentment de 6, 8, 10 o 12 m. La longitud dels tubs, 

mesura a la temperatura de 23 ° C ± 2 ° C, serà com a mínim la nominal. 

En el cas de tubs subministrats en rotllos, el diàmetre d'aquests no serà inferior. En vint (20) 

vegades el diàmetre nominal del tub, per polietilè de baixa i mitjana densitat, i no serà inferior 

a vint (24) vegades el diàmetre nominal , en tubs de polietilè d'alta densitat. 

Si els resultats de l'anàlisi químic no estan dins dels Hmites especificats, es farà un altre 

anàlisi sobre una altra mostra, barrejada i preparada amb les peces seleccionades segons el 

quadre anterior. Els resultats d'aquest segon anàlisi hauran d'estar d'acord amb les 

exigències especificades. 

En els trams de les instal·lacions receptores que discorrin soterrats a l'exterior dels edificis es 

podrà utilitzar com a material l'acer, el coure, el polietilè, i la fundició dúctil sempre que els 

tubs o accessoris compleixin les característiques especifiques a la reglamentació vigent en lo 

que inclou a xarxes i connexions de combustibles gasosos. 

Es podrà utilitzar com a material de la canonada l'acer o el coure en tots els casos, i el 

polietilè (característiques segons norma UNE 53-333 o equivalent) en els casos següents: 

Quan la vaig tenir ria aquest situada al subsòl i hi hagi un local per sota d'ella el nivell 

superior del forat aquest pròxim a la canonada 

Per facilitar la seva instal·lació quan la canonada discorri soterrada per zones a l'aire lliure 

com pre-vestíbuls o porxos, o quan la canonada discorri a través d'una beina encastada per 

l'interior de parets exteriors. En aquests casos no serà necessari que disposi de ventilació en 

els extrems. 

- Tubs de polietilè (PE) són els de materials termoplàstics constituïts per una resina de 

polietilè, negre de carboni, sense altres addicions que antioxidants estabilitzadors o 
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colorants. 

- Polietilè de baixa densitat (LOPE), també anomenat PE 32. Polímer obtingut en un 

procés d'alta pressió. La seva densitat sense pigmentar és igual o menor a 0'930 

kg/dm3. 

- Polietilè d'alta densitat (HOPE), també anomenat PE 50 A. Polímer obtingut en un 

procés a baixa pressió. La seva densitat sense pigments és major de 0'940 dm3. 

- Polietilè de mitja densitat (MOPE). també anomenat PE 50 B. Polímer obtingut a 

baixa pressió i la densitat, sense pigments, aquesta comprès entre 0'931 kg/dm3 i 

0'940 kg/dm3. 

Els tubs de polietilè de baixa densitat només podran instal·lar-se a instal·lacions de vida útil 

inferior a vint anys i el diàmetre nominal sigui inferior a cent vint mil·límetres (125 mm.). 

Tubs de pressió. Els que a temperatura de 20 ° C poden estar sotmesos a una pressió 

hidràulica interior constant igual a la pressió nominal (PN) durant cinquanta anys, (50), amb 

un coeficient de seguretat final no inferior a 1 '3. 

Tubs sense pressió. Per sanejament de poblacions i desaigües sense càrrega. Només 

s'utilitzaran tubs de PE d'alta o mitjana densitat. 

Tubs per a encofrat perdut i altres usos similars. 

Tubs de extrems Alisos. 

Tubs de embocadura (copa). 

Serà obligatòria la protecció contra la radiació ultraviolada que, per lo general, s'efectuarà 

amb negre de carboni incorporat a la massa d'extrusió. 

EI alt coeficient de dilatació lineal del PE haurà de ser tingut en compte en el projecte. Els 

moviments per diferències tèrmiques hauran compensar posant la canonada en planta 

serpentejant. 

Resina de polietilè tècnicament pura de baixa, mitjana o alta densitat, segons les definicions 

donades en la UNE-53-188. 

Negre de carboni finament dividit en una proporció del 2'5 ± 0'5 per cent del pes del tub. 

Eventualment: altres colorants, estabilitzadors, antioxidants i additius auxiliars per a la 

fabricació. 
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EI material del tub no contindrà plastificants, càrrega inert ni altres ingredients que puguin 

disminuir la resistència química del PE o rebaixar la seva qualitat. Queda prohibit el polietilè 

de recuperació. 

La resina de PE serà de baixa, mitjana o alta densitat segons que la classe de tub sigui de 

LDPE, MDPE o de HDPE, respectivament. 

EI negre de carboni emprat en la fabricació de tubs de PE complirà les especificacions de 

l'apartat 4.1 de la UNE 53-131/82 I la seva dispersió tindrà una homogeneïtat igual o superior 

ala definida en l'apartat 4.3 de la UNE 53-131/82. La determinació del contingut en negre de 

carboni es farà segons UNE 53-375. 

EI fabricant dels tubs establirà les condicions tècniques de la resina de polietilè, de manera 

que pugui garantir el compliment de les característiques a curt termini i a llarg termini: 

cinquanta anys (50). En especial tindrà en compte les següents característiques de la resina: 

Granulometria. 

Densitat. 

índex de  fluidez. 

Grau de contaminació. 

Contingut en volàtils. 

Contingut en cendres. 

 Unions, juntes i accessoris 

Les unions dels tubs entre si i d'aquests amb els accessoris es farà d'acord amb els 

materials en contacte, i de manera que la ejecució de les operacions es relleu a terme de 

manera que els diferents tipus de gasos no arribin a provocar pèrdues de estanquitat en les 

unions. 

Les unions dels tubs PE pot ser: 

a) Per soldadures tèrmica sense aportació. Union fixa: 

A límit en tubs llisos, mitjançant placa calefactora. 

Amb maniguet soldat in situ 

Per electrofusió de maniguet especial proveït de resistència elèctrica incorporada.  
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b) Mitjançant accessoris: 

Unions resistents a la tracció: 

* Amb accessoris roscats de plàsticometàl·lics, en tubs de diàmetre no 

superior a 63 mm. 

* Amb brida metàl·lica solta, en tubs amb voraocollaret soldat en fàbrica. 

Unions lliscants, no resistents a la tracció: 

* Junta elàstica amb anells de goma, en tubs amb embocadura performada 

(endoll de copa i espiga). Només per a canonades sense pressió. 

* Junta de dilatació, metàl·lica amb brides soltes en tubs amb vora soldat. 

Les juntes dels tubs de pressió hauran de resistir, sense fuites, una pressió hidràulica interior 

igual a quatre (4) vegades la pressió nominal del tub, durant una hora, per lo menys. 

EI fabricant especificar i garantís els valors de totes les característiques físiques, inclòs les 

mecàniques i, a més, les que determini el PCTP en casos especials. 

També podran utilitzar unions amb junta de cautxú sintètic, sempre que aquesta treballi a 

compresió sobre seients pianos de suficient secció per assegurar una perfecta estanquitat. 

No s'utilitzaran unions roscades,oamb maniguets roscats, més que en els casos 

indispensables, com ara el muntatge d'aparells i unions de canonades on no fos possible 

realitzar soldadures amb garanties d'estanquitat En aquests casos, la rosca haurà de ser 

cóica, realitzada a taller i assegurar l'estanquitat mitjançant tefló.ouna pasta d'estanquitat 

degudament homologada pel Ministeri d'Industrial 

No es podran utilitzar en cap cas! Rentis de mascle cònic sense fons S610 podran emprar 

claus degudament homologades pel Ministeri d'Indústria. 

7.3 Instal·lació de canonades 

Generalitats 

Els recorreguts previstos per als conductes i els llocs destinats als diversos elements de la 

instal·lació no han de requerir perforació que comprometi la solidesa de l'immoble. 

Els dispositius de tancament han de ser fàcilment accessibles i estar situats lo més a prop 

possible de l'origen de la part de instal·lació que estiguin destinats a aïllar. 
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Es prohibeix l'entrada a través de soterranis de canalitzacions de gasos més densos que 

l'aire. No obstant això, en casos excepcionals, i si resulta imprescindible per la naturalesa de 

l'edificació, sempre que el soterrani aquest prou ventilat i si la canalització d'entrada del gas 

és contínua, és a dir, sense dispositius de tancament, ni derivacions ni unions que no siguin 

soldades en el seu recorregut pel soterrani, es podrà admetre l'entrada d'una canalització de 

gas més dens que l'aire, sempre que vagi continguda en una funda d'acer contínua, oberta 

per ambdós extrems i que sobresurti cap a l'exterior del soterrani, i sempre que aquests 

extrems estiguin a més de tres metres de les obertures de ventilació del soterrani. Els patis 

que no estiguin a major alçada que el carrer i en comunicació amb ella mitjançant rampa 

seran considerats com soterrani a aquests efectes 

Excepcionalment es podrà autoritzar el pas de canonades, sense beina de protecció, en els 

passos per soterrani a què es refereix aquest paràgraf, per gasos més densos que l'aire, si 

per la configuració del traçat de la canonada o per la necessitat de connexions a patis fos 

una greu dificultat la col·locació de la beina contínua. Per aquest tram, que haurà de ser la 

canonada d'acer estirat i sense soldadura, s'exigirà una prova de resistència mecànica 

autoritzada per la Delegació Provincial del Ministeri d'Indústria. 

En el cas de gasos menys densos que l'aire es podrà admetre l'entrada d'una canalització a 

través d'un soterrani en casos excepcionals, i si resulta imprescindible per la naturalesa de la 

edificació, sempre que el soterrani aquest prou ventilat i si la canalizació és contínua, és a 

dir, sense dispositius de tancament ni derivacions ni unions que no siguin soldades en el seu 

recorregut pel soterraniosempre que la canalització vagi continguda en una funda d'acer 

contínua, oberta per ambdós extrems i que sobresurti cap a l'exterior del soterrani. 

S’instal·laran vàlvules de tancament del servei de gas per a cada un dels abonats. Es 

disposaran a l'exterior de l’edifici, en una punta accessible des de l'interior i des de l'exterior, i 

si no fos possible, sa disposarà una vàlvula accessible des de l'exterior i una altra accessible 

des de l'interior. 

S'autoritza la instal·lació de només una vàlvula accessible des de l'interior de l'habitatge en 

els casos en què no hi hagi cap possibilitat d'instal·lar una altra accessible des de l'exterior. 

Quan es necessiti una protecció, el diàmetre interior de la funda d'acer haurà de ser superior, 

almenys, en un centímetre al diàmetre exterior del tub a què protegeixi. 

Per gasos humits, el traçat ha de tenir una pendent contínua que asseguri el fluxe dels 

eventuals condensats cap als punts baixos. Podran realitzar inversions de pendent disposant 

dels adequats dispositius de evacuació de condensats. 

Els orificis de purga de les condensacions han d'estar proveïts d'òrgans "que assegurin la 

seva estanquitat, tant pel que fa al gas com als Líquids. 
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Es prohibeix passar els tubs per conductes de productes residuals o pels forats que 

constitueixen el sòl dels habitatges. 

Instal·lacions  soterrades 

Els tubs que hagin de travessar murs o fonamentacions hauran anar protegits per una funda 

o beina que estarà segellada en el seu extrem, per prevenir l'entrada de gasoaigua a l'edifici. 

Els tubs no podran travessar cavitats no ventilades Si no es pot complir aquesta condició, la 

canonada ira allotjada en una beina contínua i estanca, oberta i sobresortint a l'exterior per 

ambdós extrems. 

Les canonades han d'estar col·locades sobre un fons de rasa estable, s61ido i sense pedres 

EI farcit d'aquelles s'efectuarà amb materials que no facin mal ni ataquin a la canonada. 

Per raons de seguretat, les arquetes on s'allotgin les claus d'entrada als edificis hauran 

mantenir accessibles amb caràcter permanent. 

Instal·lacions empotrades  

Les instal·lacions encastades s'hauran de construir amb tub d'acer amb estanquitat per 

soldadura. Els tubs de plom o coure només podran utilitzar-se en el cas que la part 

encastada no excedeixi de 40 centímetres de longitud i aquest destinat a envoltar obstacles 

o tenir accés a òrgans de maniobra. 

Els tubs de les instal·lacions encastades tindran un diàmetre mínim de 12,5 mm, el seu traçat 

ha de ser vertical o horitzontal (amb pendent del 0,5 per 100, si el gas és humit). 

Els tubs que hagin de passar per càmeres tancades, no ventilats, com altells, cels rasos, 

etc., Han de ser continus, sense instal lar dispositius de tancament, derivacions ni unions que 

no siguin soldades en el seu recorregut, i obligatòriament anar dins d'una beina ventilada . 

Les claus, accessoris i unions mecàniques han d'estar situats obligatòriament als 

allotjaments accessibles i ventilats. 

Instal·lacions a vista 

No s'han de situar les canonades en llocs que quedin exposades a xocs o deterioraments, o 

en la proximitat de boques de aireació, ventilacions i lluernes. 

No es permet el pas de les canonades pels conductes de gasos cremats, conductes de 

ventilació, tubs de evacuació d'escombraries, buits d'ascensors o muntacàrregues, locals de 

transformadors, locals de recipients i dep6sitos de combustibles Líquids. 
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Tampoc podran allotjar-se en els cels rasos, dobles sostres, càmeres aïllants i similars, llevat 

que les canonades siguin d'acer amb unions soldades i estiguin incloses en beina ventilada. 

Les canonades no han d'estar en contacte amb conduccions de vapor, aigua calenta o 

elèctriques. La distància mínima entre una canonada de gas i una altra de les conduccions 

esmentades ha de ser de tres centímetres en cursos paral·lels o d'un centímetre quan es 

creuin. La distància mínima entre una canonada de gas i un conducte de evacuació de fums 

o gasos cremats haurà de ser de cinc centímetres. 

Els dispositius de fixació han d'estar situats de tal manera que quedi assegurada l'estabilitat i 

alineació de la canonada. 

No han instal·lar canonades al nivell del sòl, i la distància mínima autoritzada entre aquelles i 

aquest la de cinc centímetres. 

La canonada per gasos humits ha de tenir un pendent contínua del 0,5 per 100, excepte en 

habitacions o replans, que pot ser horitzontal en longituds no majors de sis metres. 

7.4 Posada a punt en disposició de servei 

7.3.1. Sistemàtica operativa 

"Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de gasos 

combustibles" (Ordre de 17 de desembre de 1985 del Ministeri d'Indústria i Energia), 

realitzarà la preceptiva inspecció de la instal·lació receptora de gas. 

Durant la realització de l'esmentada inspecció, l'empresa subministradora comprovarà que la 

instal·lació, en les seves parts visibles, compleix lo previst en les ITC a lo referent tant a tipus 

de materials com a ventilació, que és estanca a la pressió de subministrament i que 105 

dispositius de maniobra funcionen correctament. Les empreses subministradores 

comprovaran l'estanquitat, en deixar la instal·lació a disposició de servei, utilitzant aire, gas 

inertoamb el gas a la pressió de subministrament. 

Obtinguts resultats favorables en totes les comprovacions esmentades, l'empresa 

subministradora deixés la instal·lació a disposició de servei. 

Aquesta operació de deixar la instal·lació a disposició de servei, en el cas més general, quan 

aquest connectada a una xarxa de distribució comportarà: 

EI comprovar que queden tancades, bloquejades i precintades les claus d'abonatod'inici de 

les instal·lacions individuals que no estiguin acabadesono tinguin en aquell moment subscrit 

contracte de servei de gas. 
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EI comprovar que queden tancades, bloquejades i precintades les claus de connexió a 

l'aparell en aquelles instal·lacions individuals que es deixin en disposició de servei i que 

alimentin a aparells de gas la posada en marxa hagi de ser realitzada pel fabricant del 

mateixoper persona autoritzada per el,oper l'empresa instal una vegada adaptat l'aparell al 

tipus de gas subministrat,o en l'eventual cas que encara no estiguin instal·lats,ono estan 

oficialment autoritzats. 

L'obertura de la clau de connexió i l'adequat purgat de les instal·lacions que quedaran en 

càrrega, que en el cas més general seran: la connexió interior, la instal·lació comú i, si és el 

cas, laoles instal·lacions individuals que tinguin contractat el servei de gas en aquell moment 

i instal·lat el comptador. 

La necessària obertura de la clau de connexió o de la clau d'edifici, si s'escau, per a procedir 

purgat només podrà realitzar persona autoritzada per l'empresa subministradora. 

L'operació de purgat s'haurà de realitzar amb les precaucions necessàries, assegurant que 

en donar-la per acabada no hi ha barreja d'aire-gas dins de 105 límits d'inflamabilitat a 

l'interior de la instal·lació deixada en disposició de servei. 

7.5 Instal·lació, connexió i posada en marxa d’aparells de gas 

Generalitats  

Abans d'instal·lar, connectar i posar en marxa un aparell haurà comprovar que aquest 

preparat per al tipus de gas que es Ia que va a subministrar i que tant el local com la 

instal·lació que l‘alimenta compleixen amb les ITC que II són d'aplicació. 

Instal·lació dels aparells 

Els aparells s'instal·laran d'acord amb les instruccions del fabricant tenint en compte, segons 

les seves característiques, 10 següent: 

Els aparells connectats a un conducte d'evacuació de 105 productes de combustió hauran 

d'estar immobilitzats. 

Els aparells de circuit estanc (tipus ventosa) hauran d'estar fixats al mur de forma permanent. 

La projecció vertical del cremador de qualsevol aparell de gas situat a més alçada que 105 

cremadors d'un aparell de cocció haurà de guardar una distància mínima de 0,40 m amb 

aquell, mesura entre les parts més properes de 105 cremadors, llevat que entre ambdós 

s'intercala una pantalla incombustible que impedeixi que 105 productes de la combustió o 

vapors procedents de l'aparell de cocció puguin afectar el bon funcionament d'un altre 

aparell. 
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Connexió de la instal·lació receptora  

Les connexions dels aparells a gas amb la instalació receptora es realitzaran: m, segons el 

cas, per un dels sistemes indicats a continuació: 

Aparells de cocció, quan hagen de quedar fixos. 

Aparells fixos de calefacció. 

Aparells de producció d'aigua calenta per a ús sanitari o calderes de calefacció i generadors 

d'aire calent. 

Aparells encastables. 

Els materials i accessoris utilitzats en la conexió entre la clau de conexió l'aparell i el propi 

aparell tindran les mateixes característiques que els que poguessin emprar-se en la part 

corresponent de la instalació receptora. 

Les unions mecàniques es realitzaran per junt pla i rosca cilíndrica segons norma UNE 19-

0090 equivalent, excepte quan en la ITC especifica l'aparell prevista en el Reglament 

d'aparells que utilitzen gas com a combustible s'admeti altre tipus d'unions per a la conexió 

de l'aparell. 

Es connectaran per tub flexible els aparells m6viles, desplaçables o accionats mitjançant 

motor i, en particular, els següents quan concorrin alguna de les circumstàncies indicades 

anteriorment. 

Aparells de cocció. 

Aparells m6viles de calefacció. 

Aparells de rentar o assecar roba. 

Rentaplats. 

Refrigeradors per absorció. 

Els materials i accessoris utilitzats en el tram de canonada comprès entre clau de conexió 

l'aparell i l'accessori de unió del tub flexible tindran les mateixes característiques que els que 

poguessin emprar-se en la part corresponent de la instalació receptora. 

Quan aquest admès a la ITC aplicable a un determinat aparell previst en el Reglament 

d'aparells que utilitzen gas com a combustible que la conexió pugui realitzar-se mitjançant un 

broquet de connexió per tub flexible a base de elast6mero, l'accessori d’unió utilitzat serà un 
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broquet que correspongui a un model normalitzat, segons norma UNE 60-714 o equivalent. 

EI extrem de la canonada rígida a la qual es connecti la canonada flexible també ha d'anar 

proveïda d'aquest tipus de broquet. En aquest tipus de coneix-nos s'han d'utilitzar tubs 

flexibles normalitzats segons la norma UNE 53-539. Les dues boques de connexió i el tub 

flexible d’unió entre ambdós hauran de tenir el mateix diàmetre nominal. Els extrems del tub 

flexible hauran de subjectar mitjançant abraçadores metall apropiades. 

Quan l'accessori d’unió de l'aparell sigui del tipus roscat s'utilitzaran connexions flexibles de 

seguretat o tubs flexibles metàl·lics espirometàlics  a base de elastòmers amb connexió 

mecànica les característiques hauran de complir els requisits exigits en la norma 

harmonitzada europea, norma UNE o normes de reconegut prestigi acceptada pe algun dels 

països de la CEE.  

Excepte els aparells de calefacció que utilitzin GLP amb recipient incorporat, els aparells de 

calefacció mòbils hauran connectar amb connexions  flexibles de seguretat les 

característiques compleixin els requisits exigits per la corresponent norma harmonitzada 

europea, norma UNE o norma de reconegut prestigi acceptada per algun dels països de la 

CEE. 

Els aparells de calefacció col·locats sobre un mur o paret es consideren com aparells fixos i 

hauran de connectar com a tals. 

Els tubs  flexibles d'alimentació quedaran convenientment col·locats de manera que no 

puguin en cap cas entrar en contacte amb parts calents de l'aparell, siguin fàcilment 

accessibles i que, de cap manera, puguin quedar sota l'acció de les flames o dels productes 

de la combustió sense obstruir l'evacuació d'aquests. En conseqüència, aquests tubs  

flexibles no podran creuar per darrera dels aparells de cocció, excepte en els casos en què 

els aparells disposin d'aïllament tèrmic en la part posterior i s'hagi certificat en els assajos 

d'escalfament propis de la homologació o de 'aprovació de tipus que no se superen els 30 K 

de sobreescalfament, circumstància que el fabricant haurà de fer constar en el llibre 

d'instruccions de l'aparell. 

En tots els casos, l'extremitat de la instalació haurà d'estar disposada de manera que permeti 

el lliure desplegament dels tubs  flexibles, evitant la seva estrangula ment. 

La longitud dels tubs  flexibles serà la mínima possible i compatible amb el desplaçament 

necessari de l'aparell en cap cas superior a 1,50 m. Quan es tracti d'aparells m6viles de 

calefacció no podran tenir més de 0,60 m. de longitud. 

Quan per raó de la seva difícil accessibilitat no poguessin comprovar o substituir amb facilitat 

els tubs  flexibles de conexió, s'utilitzaran tubs  flexibles metàl·lics o espirometalicos amb 
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unions les característiques hauran de complir els requisits exigits per la corresponent norma 

harmonitzada europea, norma UNE o una norma de reconegut prestigi acceptada, per algun 

dels països de la CEE. Es podran emprar amb gasos de les tres famílies. 

Agents de col·locació, connexió i posada en marxa dels aparells 

La colocació dels aparells fixos i, en general, la conexió i posada en marxa dels aparells a 

gas hauran de ser efectuades preferentment per una Empresa Instal, encara que la conexió 

per tubs flexibles. Els i la posada en marxa dels aparells podran ser efectuats també parell el 

fabricant dels mateixos, per l'Empresa Subministradora de gas o parell persones 

autoritzades per ells, seguint en tot cas, les indicacions del Manual d'instruccions del 

fabricant. 

En aquells casos en què la senzillesa de l'aparell lo permeti i el fabricant aportació les 

instruccions corresponents la conexió per tub flexible no metàl·lic fixat per abraçadores i la 

posada en marxa podrà ser realitzada pel propi usuari, observant en tot cas les esmentades 

instruccions. 

La persona que d'acord amb lo anterior realitzar-se la posada en marxa de l'aparell haurà 

comprovar amb un detector de gas, amb una solució sabonosa o producte similar, 

l'estanquitat de totes les unions compreses entre la clau deconexió l'aparell i el propi aparell. 

Quan per exigir les condicions de garantia del fabricant la posada en marxa haja realitzar 

personal tècnic expressament autoritzat pel fabricant, en el moment de deixar la instalació 

receptora a disposició de servei, la clau de connexió l'aparell corresponent es deixés 

tancada, bloquejada i precintada fent constar que l'agent de posada en marxa serà el referit 

per personal autoritzat, que serà l'únic que podrà aixecar aquest precinte. 

Manteniment i Funcionament  

La posada en marxa de la instal·lació la realitzarà l'instal·lador autoritzat en presència del 

representant de l'empresa subministradora de gas CEGAS, després d'haver realitzat les 

proves de presió i estanquitat. 

Assegurar-se que totes les / rentis de pas estan tancades. 

Començar comprovant la pressió de sortida en el regulador i obrir lentament les / rentis de 

pas des de fa entrada de la ERM cap als aparells de consum. 

En cas que l'aparell de consum sigui un homo o qualsevol altre tipus amb un interior tancat, 

aquest ha de ventilar prou, bé de forma automàtica o bé de forma manual, encenent sempre 

que sigui possible, amb la 
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porta oberta. . 

En totes aquestes operacions, cal tenir en compte que no de be existir foc en les proximitats. 

Els aparells de consum es posaran en funcionament, observant si la maniobra d'encesa es 

realitza amb la deguda 

seguretat.  

Un cop en marxa, es tanqués la / renti de pas fins que s'apaguin els aparells tornant a obrir i 

comprovant que no hi ha cap sortida de gas en els mateixos mentre no es torni a començar 

la operació d'encesa. 

En els primers dies de funcionament de la instalació, serà convenient una comprobació dels 

consums reals del conjunt dels aparells instal·lats. 

Si en la prova d'estanquitat no hi ha hagut senyal de cap fuga, S610 faltés comprovar els 

trams o aparells que hagin quedat aïllats en aquesta prova. La localizació de la possible fuga 

es realitzarà amb aigua sabonosa o qualsevol substància escumosa, quedant totalment 

prohibit localitzar flames o fuites durant totes aquestes operacions. 

En cas que una instalació presenti una fuita, es tanqués, en primer lloc, la / renti de pas 

immediatament anterior al lloc de la fuga, tancant a continuació les restants en ordre invers al 

de la posada en marxa, es procedirà a una eficaç ventilació del local o lloc on passi la pèrdua 

de gas. 

Si l'usuari de la instal·lació té contractat el servei de manteniment amb una entitat adequada, 

haurà d'avisar amb urgència de la averia quant aquesta sigui detectada. 

La manca de gas en els aparells de consum pot ser deguda als següents factors: 

Obstrucció dels filtres dels reguladors de pressió o d'aquells aparells que els incorporin. 

Obstrucció dels injectors. 

Es comprovarà si s'han obert totes les claus de pas del gas fins l'aparell. 

Els aparells de consum s'han de fer revisar periòdicament i sempre d'acord amb les 

instruccions del fabricant. 

S'observa que la flama sigui viva i blavosa, lo que indica una bona combustió. En canvi la 

flama amb punta rogenca i groga indica combustió defectuosa i per tant falta de seguretat i 

rendiment. 
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Principalment es revisés l'estat dels òrgans de seguretat, almenys una vegada al mes, 

netejant també els filtres i cremadors. 

En cas d'existir tub flexible en la instal·lació, es comprovarà el seu bon estat així com la data 

de caducitat si es troba impresa en el mateix. 

Abans de l'entrada de gas a l'edifici o nau industrial, es posa una clau de tall general que es 

fa a cas d'emergència o quan la instal·lació hagi de romandre sense funcionar durant llarg 

temps. 

Immediatament després de penetrar la conducció a l'edifici hi ha una altra clau de tall general 

que té per missió tancar el pas del gas sempre que deixin de funcionar els aparells. Hi ha 

una clau de tall que es accions en el sentit d'obertura o tancament sempre que es tracti de 

posar en marxa l'aparell o cessar el seu funcionament. 

Tancant la clau de pas a la sortida de la ERM, i les claus de consum dels aparells, es podrà 

comprovar periòdicament l'estanquitat de la instal·lació per mitjà de la lectura en el 

manòmetre posterior al regulador. 

És fonamental per a la vida de la instal·lació evitar el deteriorament de la xarxa i ERM, tenint 

cura de mantenir en bon estat la pintura protectora i vigilant l'aparició de traces d'òxid. 

Es realitzarà una revisió general de la instal·lació cada any, comprovant l'estanquitat de tots 

els elements (claus de pas, limitador de pressió, regulador, comptador etc.) A la pressió 

nominal. 

EI equip contra incendis es mantindrà en bon estat, re timbrats cada cinc anys els extintors, 

retirant aquests després de 20 anys. 

Les recàrregues dels extintors es realitzaran pels seus fabricants o per indústries que ells 

deleguin. A la canalització soterrada, es comprovarà cada lo anys a 5 kg/cm2 la seva 

estanquitat. 

EI propietari o usuari no realitzarà cap modificació que alteri el funcionament de la instal·lació 

sense consentiment de la companyia subministradora. 

Serà necessari revisar la instal·lació i realitzar novament les proves de servei, quan es doni 

alguna de les circumstàncies següents: 

Una variació del tipus o característiques del gas subministrat. 

Una variació de la pressió de funcionament 
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Un canvi de destini l'edifici 

Una modificació o ampliació de la instal·lació que afecti la seva totalitat o a un tram. 

EI tècnic competent que dirigeix les anteriors operacions emetrà un informe del qual 

dependrà la reposició en servei de la instal·lació. 

Inspecció de materials  

Escomesa 

Recepció 

Tipus, pressió i diàmetre de la canonada. 

Verificació del compliment de normes mitjançant certificats aportats pel fabricant. 

Ejecució 

Verificació de la conexió a la xarxa existent de gas 

Traçat. 

Material i Accessoris. 

Verificació del embridat dels diferents elements constitutius. 

Armari de comptadors, comprovant tots els elements indicats en projecte. 

Xarxa de canonades  

Recepció 

Tipus, marca i model de la canonada emprada. 

Verificació del compliment de normes mitjançant certificats aportats pel fabricant. 

Execució 

Tipus, presió i diàmetre dels diferents trams de la xarxa de gas 

Adecuació al recorregut projectat. 

Sistema de sUjeció al forat. 

Verificació d'accessoris i unió entre elements. 
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-Realització de passa murs. 

-Es comprovarà fa correcta aplicació de la capa de pintura de la canonada de coure 

Vàlvules 

Recepció 

Tipus, marca i claus de pas, vàlvules 

Verificació del compliment de normes mitjançant certificats aportats pel fabricant. 

Ejecució 

Tipus, presió nominal i diàmetre dels diferents tipus de vàlvules de la xarxa de gas 

Verificació d'accessoris i unió ales canonades. 

S'adjuntaran, com a annexos al projecte i en el moment de finalitzar la instalació, quan 

s'aportin tots els documents finals de Direcci6 de l'Obra i Certificat de l'instal·lador, els 

següents certificats i documents: * Certificat d'origen i garantia de: 

Filtres 

Reguladors 

Vàlvules de seguretat • 

Comptador 

* Certificat d'anàlisi radiogràfic de les soldadures d'alta presió 

* Acta de prova i assaig de les canonades subministrades. Certificats d'origen dels materials i 

matèries primeres utilitzades per a la construcci6 de les canonades 

8.  Normes d’execució. Instal·lació de climatització 

Condicions d’ús 

La instal·lació de climatització, s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat, mantenint les 

prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat, se seguretat i d’estalvi energètic per a 

les qual s’han dissenyat les instal·lació. El tipus de climatització es de VRV “ Volum de 

refrigeració variable” 
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Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i 

termòstats les temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de 

l’ús previst i de la seva freqüència.   

No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment 

a les cobertes tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o 

comunitat de propietaris.  

Les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar 

periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels 

desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal 

de l'empresa que es fa càrrec del manteniment i, en cas d'urgència, al responsable 

designat per la propietat. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 

instal·lació comunitària de climatització, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 

representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una 

empresa autoritzada.  

Instruccions de manteniment 

 

Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment 

periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:   

• Revisió i neteja de les sales de màquines.  

• Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici.  

Revisions, neteges i desinfeccions dels equips de climatització amb torres de refrigeració, 

condensadors evaporatius o, en general, dels equips de la instal·lació que puguin produir 

aerosols amb l’aigua que utilitzen pel seu funcionament. 
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9.  Normes d’execució. Instal·lació de Telecomunicacions 

Condicions d’ús 

 

La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, 

mantenint les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la 

instal·lació.  

No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot 

seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de 

propietaris.  

Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a 

la instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa 

que faci el manteniment o instal·ladors autoritzats.  

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 

instal·lació de telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 

representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un 

instal·lador autoritzat.   

Incidències extraordinàries:  

 
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o 

registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del 

manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.   

Instruccions de manteniment 

 

Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una 

empresa especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar 

resposta d’una manera ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir.  

A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de 
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la instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec 

de l’operadora contractada.   
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