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1. PLEC DE CONDICIONS D’ELECTRICITAT 
 

1.1. Cables d’energia aïllats amb polietilè reticulat, 
denominació RZ1-K 0,6/1 KV. 
 

Els cables amb denominació RZ1-K 0,6/1 KV estan aïllats amb polietilè 
reticulat i amb coberta lliure d'halògens i baixa emissió de fums. 

Les característiques generals són: 

·  Resistència als cops 
·  Resistència a l'acció dels rosegador 
·  Resistència a l'absorció de l'aigua 
·  Resistència als raigs ultraviolats 
·  Resistència als agents químics 
·  Resistència al foc amb una ràpida extinció de la flama i essent no 

propagador del incendi 
·  Baixa de fums 
·  Lliure d'halògens. 

 

Aquest tipus de conductor està aconsellat per xarxes de distribució, 
escomeses, instal�lacions d'enllumenat públic i instal�lacions industrials a 
l'aire o soterrades, on la flexibilitat no es una necessitat imperiosa i per 
contra es important que el cable presenti unes prestacions elevades a 
curtcircuits i sobrecàrregues. 

 

1.2. Conjunt de mesura 
 

1. Objecte. Estableix les característiques que han de complir les 
instal�lacions d'enllaç destinades a alimentar subministraments individuals 
industrials. 

 

2. Disseny. La CGP s'instal�larà en muntatge superficial, en nínxols, o 
encastades a les façanes dels edificis. També se'n podrà acceptar la 
col�locació a l'interior, immediates a l'entrada, a una distancia màxima de 3 
metres de la façana. L'emplaçament es fixarà, en cada cas, de comú acord 
amb el propietari de l'edifici. El punt escollit caldrà que sigui de trànsit 
general i d'accés fàcil, lliure i permanent. El conjunt de mesura o CM se 
situarà com més a prop millor de la CGP. 

Podrà incloure opcionalment la CGP i les proteccions de l'abonat, d'acord 
amb el que s'especifica a la Recomanació UNESA 1410 A, de febrer de 
1.977. A la part de la instal�lació d'enllaç compresa entre la CGP i el CM, els 



circuits es protegiran amb tubs rígids aïllants, independents, de grau 7 de 
resistència al xoc, segons norma UNE 20.324. 

 

2.1 Emplaçament del conjunt de mesura. L'arribada fins al CM es farà 
sempre mitjançant conductors de Cu, que s'instal�laran tal com es descriu 
per a embrancament interior, a la norma particular UNIE 410.2. Per tal 
d'aconseguir la major seguretat i continuïtat del servei per a l'abonat, el CM 
serà accessible en tot moment al personal de l'empresa subministradora, el 
qual haurà de poder fer el manteniment i les verificacions en les millors 
condicions de treball i de seguretat. El CM s'instal�larà com més a prop 
millor de l'entrada del local del subministrament. No es podrà col�locar 
sobre taulells, o en vitrines o postades. La paret on es fixi el CM no podrà 
ser exposada a vibracions, per tant la seva resistència no serà inferior a la 
de l'envà de 10 cm. El CM no es podrà instal�lar prop de comptadors de gas, 
aixetes o sortides d'aigua, ni a la vora de forns o aparells de calefacció. 
Tampoc no s'acceptarà un emplaçament a prop de trapes o tremuges, 
baixades d'escala o aparells de moviment. Es desitjable que els quadrants 
de lectura se situïn a 1.65 metres per sobre de la terra. No obstant això, 
aquesta alçada es podrà reduir a 1.15 metres o augmentar-la a 1.80 metres 
en cas justificat. Entre el CM i una paret lateral cal que hi hagi un espai 
lliure almenys de 0.10 m, i per davant un espai lliure mínim de 1.10 m. 

 

3. Càlcul. La secció dels conductors es determinarà tal com es descriu a 
UNE 410.2. El valor admissible de la caiguda de tensió entre la CGPM a 
l'interruptor general automàtic serà com a màxim de 1.5%. La secció 
mínima dels conductors a instal�lar serà de 10 mm2. Cu o 25 mm2 Al, fins a 
la CGPM. 

 

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

 

1.3. Quadres 
 

S'ubicarà un quadre de comandament i protecció pels circuits de 
subministrament normal. 

Els quadres secundaris de distribució de zona seran metàl�lics murals i 
allotjaran en el seu interior els elements de comandament i protecció 
indicats en els esquemes. 

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

El connexionat dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les 
condicions exposades pel quadre general de distribució i en qualsevol cas 
s'ajustaran a les assenyalades en les Especificacions Tècniques. 



Els quadres secundaris estaran dotats de mecanismes de protecció contra 
corrents de defecte. Aquesta protecció es realitzarà a traves d'interruptors 
diferencials de sensibilitat 0.03 A per a enllumenat i 0.3 A per a força 
motriu. 

 

1.4. Interruptors diferencials (D.D.R.) 
 

Els interruptors diferencials D.D.R. seran del tipus i denominació que es 
fixen en el projecte, podent-se substituir per altres de denominació diferent, 
sempre que les seves característiques tècniques s'ajustin al tipus exigit, 
compleixin la Norma UNE 20.383, portin impresa la marca de conformitat a 
Norma UNE i hagi estat donada la conformitat. 

Aquests interruptors de protecció tenen com a missió evitar els corrents de 
derivació a terra que puguin ser perillosos, i que han de ser independents 
de la seva protecció magnetotèrmica de circuits i aparells. 

Reaccionaran amb tota la intensitat de derivació a terra que assoleixi o 
superi el valor de la sensibilitat de l'interruptor. 

La capacitat de maniobra ha de garantitzar que es produeixi una 
desconnexió perfecta en cas de curtcircuit i simultània derivació a terra. 

Per ell hauran de passar tots els conductors que serveixin d'alimentació als 
aparells receptors, inclòs el neutre. 

Es podrà, en el cas de instal�lar-se en cascada, de diferencial amb selectiu a 
0,5 seg. per evitar una apagada de tot l'edifici. 

 

1.5. P.I.A., Interruptors automàtics 
 

Els interruptors automàtics seran del tipus i denominació que es fixen en el 
projecte, podent-se substituir per altres de denominació diferent, sempre 
que les seves característiques tècniques que s'ajustin al tipus exigit, portin 
impresa la marca de conformitat a Normes UNE i hagi estat donada la 
conformitat per la Direcció Facultativa. 

Aquests interruptors automàtics podran emprar-se per a la protecció de 
línies i circuits. Tots els interruptors automàtics hauran d'estar provistos 
d'un dispositiu de subjecció a pressió per a que puguin fixar-se ràpidament i 
de manera segura a un carril normalitzat. 

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

Tots els tipus d'interruptors esmentats hauran d'haver estat sotmesos a les 
proves de tensió, aïllament, resistència al calor i demés assaigs, exigits a 
aquesta classe de material en la Norma UNE 20.347.81 IR. 



El poder de tall i la tipologia, en general, dels interruptors magnetotèrmics, 
s'ajustaran a la norma internacional d'Aparellatge de Baixa tensió EN 
60.898 / UNE 20.347. 

 

1.6. Canalitzacions de distribució. 
 

Des del quadre de distribució secundari, els espais comuns sempre que 
siguin registrables, s'utilitzaran safates amb tapa perforada d'acer 
galvanitzat i connectades potencialment a tots els trams. 

Es fixaran caixes de superfície estanques amb entrada per a tub roscat o 
premsaestopes, per a realitzar la derivació a dependències o a recepcions. 

Els conductors emprats en aquestes línies seran de coure amb aïllament 
lliure d'halògens i correspondran a la designació RZ1-K 0.6/1KV no 
propagador de la flama. 

 

1.7. Canalitzacions per canonada rígida i flexible 
 

En tots els circuits generals s'utilitzaran tubs rígids o semirígids de plàstic 
de duresa o protecció mecànica de "7" o "9" segons UNE 20324 DIN 40050. 
Les derivacions també seran de plàstic, però articulades. L'interior dels tubs 
estarà totalment polit i es mandrinaran els seus extrems de manera que al 
fer el llançament de cable no puguin sofrir deteriorament al seu aïllant. Les 
rosques dels tubs rígids es faran acuradament i els radis de curvatura dels 
colzes tindran sempre el valor mínim en funció del diàmetre del tub exigit. 

Es faran servir tubs flexibles articulats, per a instal�lacions encastades. No 
s'admetran connexions entre ells, essent la seva instal�lació de caixa a 
caixa. 

Tot el material emprat, colzes, mànegues de connexió i derivació, etc. que 
s'utilitzin en les instal�lacions amb tub rígid, tindran les mateixes 
característiques exigides per als tubs. Les rosques estaran perfectament 
acabades i la unió es farà sempre sense utilitzar estopa, sinó segellador 
adient, assegurant la completa estanqueïtat de tota la instal�lació. 

 

1.8. Caixes d’empalmament i derivació per a instal�lacions 
de superfície 
 

Les caixes per a instal�lacions de superfície estaran plastificades amb PVC 
fos en tota la seva superfície, tindran un tancament hermètic amb la capa 
cargolada i seran de dimensions tals que s'adaptin sobradament al tipus de 
cable o conductor que s’utilitzi. 



Estaran provistes de diverses entrades encunyades cegues en mides 
concèntriques, per a poder disposar a la mateixa entrada de forats de 
diferents diàmetres. 

La fixació al sostre serà com a mínim de dos punts de fixació, es realitzarà 
mitjançant cargols d'acer, per a la qual cosa se'ls hi haurà de practicar 
trepants al seu fons. S'haurà d'utilitzar volanderes de niló en cargols per a 
aconseguir una bona estanqueïtat. 

Les connexions dels conductors s'executaran a les caixes i mitjançant borns, 
no podent connectar-se més de quatre fils a cada born. Aquests borns 
aniran numerats i seran del tipus que s'especifiqui als altres documents del 
projecte. 

Dins de cada una solament es podran utilitzar les línies del mateix 
diferencial. 

 

1.9. Aparells i mecanismes 
 

Els aparells d'enllumenat s'ancoraran fortament al sostre mitjançant tiratges 
Spit o tacs i cargols, tot això independentment del que s'exigeixi en altres 
documents d'aquest Projecte. Els mecanismes es situaran a 1.10 m. del sòl. 
S’esmerçarà la seva col�locació, així com tots els elements encastats, a fi 
d'evitar correccions posteriors. 

Es deixaran cuetes de connexió suficientment llargues per a permetre la 
seva fàcil 

revisió. La part accessible dels portalàmpades es connectarà al neutre. 

Les caixes per als mecanismes encastats que comprenen aquest apartat, 
seran les construïdes per una tensió de 250 V. amb intensitats normals de 
10, 25 i 63 A. si en 

altres documents no es digues el contrari. 

Totes les parts de la caixa i del mecanisme accessible al contacte normal 
seran de material aïllant. Les parts metàl�liques sota tensió hauran d'estar 
fixades sobre peces aïllants al foc, a la calor i a la humitat, tenint a més, la 
resistència mecànica necessària. 

Per a la connexió dels conductors hauran d'emprar-se borns amb cargols, 
havent de disposar-se d'espai suficient per a que la connexió pugui ser feta 
amb facilitat. 

Tant els aparells d'enllumenat con les bases d'endoll hauran d'estar 
equipades amb el corresponent born de posada a terra. 

 

 

 

 



1.10. Interruptors, commutadors i comptadors 
 

Tots els aparells esmentats portaran inscrits en una de les seves parts 
principals i de manera ben llegible la marca de la fàbrica, així com la tensió i 
intensitat nominals. Els aparells de tipus tancat portaran una indicació clara 
de la seva posició d'obert i tancat. Els contactes tindran dimensions 
adequades per a deixar pas a la intensitat nominal de l'aparell, sense 
excessives elevacions de temperatura. Les parts sota tensió, hauran d'estar 
fixades sobre peces aïllants, suficientment resistents al foc, al calor i a la 
humitat i amb convenient resistència mecànica. 

Les obertures per a entrades de conductors, hauran de tenir les mides 
suficients per a que pugui introduir-se el conductor corresponent amb el seu 
envoltant de protecció. 

Tots els interruptors, commutadors fins a 25 A. han d'estar construïts per a 
380 V. 

com a mínim. Les distàncies entre les parts en tensió i entre aquestes i les 
de protecció hauran d'ajustar-se a les especificades per les reglamentacions 
corresponents. Els mateixos aparells amb intensitat superior a 25 A. 
hauran, a més, d'estar construïts de manera que les distàncies mínimes 
entre contactes oberts i entre pols no siguin inferiors a les següents: 

� 5 a 6 mm. per als 25 - 125 A. 

� 6 a 10 mm per als de més de 125 A. 

La part mòbil haurà de servir únicament de pont entre els contactes 
d'entrada i sortida. Les peces de contacte hauran de tenir elasticitat 
suficient per a assegurar un contacte perfecte i constant. Els comandaments 
seran de material aïllant. 

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

En el cas de contactors, la temperatura dels debanats de les bobines no 
serà superior a les admeses a les reglamentacions vigents, havent-se 
d'especificar el temps propi de retardament de desconnexió. Tots els 
contactors hauran de tenir l'enganxada impedida, mentre no desapareixi la 
causa que produeix la desconnexió. 

Tot el material comprés en aquest apartat haurà d'haver estat sotmès als 
assaigs de tensió, aïllament, resistència al calor i comportament al servei 
exigits en aquesta classe d'aparells, a les normes UNE 20.109, 20.353, 
20.361 i 20.362. 

 

1.11. Preses de corrent 
 

Les caixes i clavilles d'endoll compreses en aquest apartat seran les 
construïdes per a una tensió mínima de 380 V. amb intensitats normals de 
10, 25 i 63 A. 



Totes les parts de la caixa i de la clavilla accessibles al contacte normal 
seran de material aïllant. Es disposarà de la presa de terra que la 
reglamentació vigent exigeix i amb les característiques i dimensions 
adequades. Les parts metàl�liques sota tensió hauran d'estar fixades sobre 
peces aïllants suficientment resistents al foc, al calor i a la humitat, tenint a 
més la resistència mecànica necessària. 

Per a la connexió dels conductors haurà d'emprar-se borns amb cargols 
deixant previst l'espai suficient per a que la connexió pugui ser feta amb 
facilitat. 

Tots els endolls d'aquest apartat hauran d'haver estat sotmesos als assaigs 
de tensió, aïllament, escalfament, resistència mecànica i de comportament 
de servei que s'estipulen a la Norma UNE 20.315-79. 

 

1.12. Presa de terra 
 

Per a aconseguir una adequada posada a terra i assegurar amb això unes 
condicions mínimes de seguretat, haurà de realitzar-se la instal�lació 
d'acord amb les instruccions següents: 

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

- La configuració de les esmentades piques haurà de ser rodona d'alta 
resistència, assegurant una màxima rigidesa per a facilitat la seva 
introducció en el terreny, evitant que la pica es doble degut a la força 
dels cops. 

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

Per a la connexió dels dispositius del circuit de posada a terra, serà 
necessari disposar de borns o elements de connexió que garantissin una 
unió perfecta, tenint en compte que els esforços dinàmics i tèrmics en cas 
de curtcircuit són molt elevats. 

Els conductors que constitueixin les línies d'enllaç amb terra, les línies 
principals de terra i les seves derivacions, seran de coure o d'un altre 
material d'alt punt de fusió i la seva secció no podrà ser menor en cap cas, 
de 16 mm2 de secció per a les línies principals d'enllaç amb terra, si són de 
coure. 

Els conductors nus enterrats en el sòl es consideraran formant part de 
l'elèctrode de posada a terra. 

Si en una instal�lació existeixen preses de terra independents es mantindrà 
entre els conductors de terra una separació i aïllament apropiada a les 
tensions susceptibles d'aparèixer entre aquests conductors en cas de 
manca. 

El recorregut dels conductors serà el més curt possible i sense canvis bruscs 
de direcció. No estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits 
contra la corrosió i desgast mecànic. 



Els circuits de posada a terra formaran una línia elèctrica continua en la que 
no podran incloure ni massa ni elements metàl�lics, qualsevol que siguin 
aquests. Les connexions a massa i a elements metàl�lics, s'efectuarà 
sempre per derivacions del circuit principal. 

Aquests conductors tindran un bon contacte electrònic, tant amb les parts 
metàl�liques i massa com amb l'elèctrode. A aquests efectes es disposarà 
que les connexions dels conductors s'efectuen amb molta cura, mitjançant 
peces d'unió adequades, assegurant una bona superfície de contacte de 
manera que la connexió sigui efectiva per mitjà de cargols, elements de 
compressió, reblons o soldadures d'alt punt de fusió. 

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

D'acord amb la normativa MI BT 017, els conductors de protecció seran 
independents per circuit, hauran de ser de les següents característiques; 
per a les seccions de fase iguals o menors de 16 mm2 el conductor de 
protecció serà de la mateixa secció que els conductors actius, per a les 
seccions compreses entre 16 i 35 mm2, el conductor de protecció serà la 
meitat de l'actiu i per a les seccions de fase superiors a 35 mm2 el 
conductor de protecció serà la meitat de l'actiu. 

Els conductors de protecció seran els canalitzats preferentment en envoltant 
comú 

amb els actius i en qualsevol cas el seu traçat serà paral�lel a aquests i 
presentarà 

les mateixes característiques d'aïllament. 

 

1.13. Grup electrogen 
 

Característiques tècniques  

Subministrament i instal�lació de grup electrogen fix sobre bancada de 
funcionament automàtic, trifàsic de 230/400 V de tensió, de 40 kVA de 
potència, compost per alternador sense escombretes; motor diesel 
refrigerat per aigua, amb silenciador i depòsit de combustible; quadre 
elèctric de control; quadre de commutació d'accionament manual; i 
interruptor magnetotèrmic tetrapolar (4P). Inclús accessoris necessaris per 
a la seva correcta instal�lació. Totalment muntat, connexionat i posta en 
marxa per l'empresa instal�ladora per a la comprovació del seu correcte 
funcionament.  

 

Criteri d’amidament en projecte 

Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.  

 



Condicions prèvies que han de complir-se abans de la execució de 
les unitats d’obra 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la 
zona d'ubicació està completament terminada.  

 

Procés d’execució, fases execució 

Muntatge, fixació i anivellació. Connexionat i posta en marxa. Posada en 
marxa.  

 

Condicions de terminació 

Quedarà perfectament anivellat i protegit del possible accés de personal no 
autoritzat.  

 

Conservació i manteniment 

Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.  

 

Comprovació en obra dels amidament efectuats en projecte i 
abonament de les mateixes 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte.  

 

1.14. Lluminària de superfície 
 

Característiques tècniques 

Subministrament i instal�lació de lluminària de superfície, per làmpades 
fluorescents, amb cos de lluminària de xapa d'acer lacat en color blanc, 
cantoneres de ABS i lamel�les transversals estriades; reflector d'alumini 
brillant; balast magnètic; protecció IP 20 i aïllament classe F. Inclús 
làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntada, 
connexionada i comprovada.  

 

Criteri d’amidament en projecte 

Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.  

 

Condicions prèvies que han de complir-se abans de l’execució de les 
unitats d’obra  

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. El 
parament suport estarà completament acabat.  

 



Fases d’execució 

Replanteig. Muntatge, fixació i anivellació. Connexionat. Col�locació de llums 
i accessoris.  

 

Condicions de terminació 

El nivell d'il�luminació serà adequat i uniforme. La fixació al suport serà 
correcta.  

 

Conservació i manteniment 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades.  

 

Comprovació en obra dels amidament efectuats en projecte i 
abonament de les mateixes 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte.  

 

 



2. PLEC DE CONDICIONS DE FONTANERIA 

 

2.1 Canonada per instal�lació interior 
 

Mesures per assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, element i sistemes constructius que componen la unitat 
d’obra. 

S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal�lació. En cas 
d'utilitzar instal�lacions mixtes de coure i acer galvanitzat, l'acer es 
col�locarà aigües amunt.  

 

Característiques tècniques  

Subministrament i muntatge de canonada per instal�lació interior, col�locada 
superficialment i fixada al parament, formada per tub de coure rígid amb 
paret de 1 mm de gruix i 10/26 mm de diàmetre. Fins i tot p/p de material 
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials 
col�locats mitjançant unió amb soldadura. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal�ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).  

 

Normativa d’aplicació 

Instal�lació:CTE. DB HS Salubritat.  

 

Criteri d’amidament en projecte 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  

 

Condicions prèvies que han de complir-se abans de l’execució de les 
unitats d’obra 

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de 
Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal�lació.  

 

Fases d’execució 

Replanteig i traçat. Col�locació i fixació de tub i accessoris. Realització de 
proves de servei.  

 

Condicions de terminació 

Les conduccions disposaran de taps de tancament, col�locats en els punts 
de sortida d'aigua, fins a la recepció dels aparells sanitaris i les aixetes.  



 

Proves de servei 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubritat 

 

Conservació i manteniment 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades.  

 

Comprovació en obra dels amidament efectuats en projecte i 
abonament de les mateixes 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte.  

 

2.2. Tubs de plàstic (PP, PE-X, PB) 
 

Condicions de subministrament 

 

-  Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, 
sense paletitzar, i els accessoris en caixes adequades per a ells. 

-  Els tubs s'han de col�locar sobre els camions de forma que no se 
produeixin deformacions per contacte amb arestes vives, cadenes, etc., i de 
forma que no quedin trams sortints innecessaris. 

-  Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap 
deterioració durant el transport. Els tubs s'han d'apilar a una alçada màxima 
d'1,5 m. 

-  S'ha d'evitar la col�locació de pes excessiu damunt dels tubs, col�locant 
les caixes d'accessoris en la base del camió. 

-  Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col�locar de forma 
horitzontal en la base del camió, o damunt dels tubs subministrats en 
barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin. 

-  Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma 
del vehicle no admeti en posició horitzontal, han de col�locar-me 
verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en 
aquesta posició. 

-  Els tubs i accessoris s'han de carregar i descarregar cuidadosament. 

 

Recepció i control 

 

Inspeccions: 



-  Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una 
vegada per accessori, amb: 

-  Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 

-  La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la 
data de fabricació, en xifres o en codi, i un nombre o codi indicatiu de la 
factoria de fabricació en cas d'existir més d'una). 

-  Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre 
el tub o accessori de manera que siguin llegibles després del seu 
emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal�lació i posada en obra 

-  El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi 
desfavorablement en el comportament funcional del tub o accessori. 

-  Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser 
diferent al color base del tub o accessori. 

-  La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment. 

-  Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats 
en conseqüència. 

 

Assajos: 

-  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest 
material es realitza segons la normativa vigent. 

 

Conservació, emmagatzematge i manipulació 

 

-  S'han d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i 
accessoris. S'han d'utilitzar, si fos possible, els embalatges d'origen. 

-  S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs 
períodes de temps. 

-  S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i 
anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta, amb la finalitat d'evitar 
qualsevol curvatura o deterioració dels tubs. 

-  Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de 
disposar de manera que estiguin protegits contra la deterioració i els 
extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems 
amb embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents. 

-  Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un 
altre o verticalment en suports o prestatgeries especialment dissenyades 
per a aquest fi. 

-  El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialment al rotllo, rodant-lo 
sobre si mateix. No s'ha de fer mai en espiral. 

 



-  Ha d’avidar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris 
sense arrossegar fins el lloc de treball, i evitant deixar-los caure sobre una 
superfície dura. 

-  Quan s'utilitzin mitjans mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades 
han d'assegurar que no produeixen danys en els tubs. Les eslingues de 
metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulació no han d'entrar en 
contacte amb el tub. 

-  S'ha d'evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques 
dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es neteja, a instal�lacions defectuoses. 
Els extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir amb el fi d'evitar l'entrada 
de brutícia en els mateixos. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de 
realitzar seguint les instruccions del fabricant. 

-  El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs. 

 

2.3. Tubs de coure 
 

Condicions de subministrament 

 

-  Els tubs es subministren en barres i en rotllos: 

-  En barres: aquests tubs es subministren en estat dur en longituds de 5m. 

-  En rotllos: els tubs recuits s'obtenen a partir dels durs per mitjà d'un 
tractament tèrmic; els tubs en rotlles es subministren fins a un diàmetre 
exterior de 22 mm, sempre en longitud de 50 m; es poden sol�licitar rotlles 
amb cromat exterior per a instal�lacions vistes. 

 

Recepció i control 

 

 Inspeccions: 

-  Els tubs de DN >= 10 mm i DN <= 54 mm han d'estar marcats, 
indeleblement, a intervals menors de 600 mm al llarg d'una generatriu, amb 
la designació normalitzada. 

-  Els tubs de DN > 6 mm i DN < 10 mm, o DN > 54 mm han d'estar 
marcats d'idèntica manera almenys en els 2 extrems. 

 

 Assajos: 

-  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest 
material es realitza segons la normativa vigent. 

 

Conservació, emmagatzematge i manipulació 

 



-  L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la 
humitat. Es col�locaran paral�lels i en posició horitzontal sobre superfícies 
planes. 

 

Recomanacions per al seu ús en obra 

 

-  Les característiques de la instal�lació d'aigua o calefacció a la qual va 
destinat el tub de coure són les que determinen l'elecció de l'estat del tub: 
dur o recuit. 

-  Els tubs en estat dur s'utilitzen en instal�lacions que requereixen una gran 
rigidesa o en aquelles que els trams rectes són de gran longitud. 

-  Els tubs recuits s'utilitzen en instal�lacions amb recorreguts de gran 
longitud, sinuosos o irregulars, quan és necessari adaptar-los al lloc en el 
que vagin a ser col�locats. 



 

3. PLEC DE CONDICIONS D’ENERGIA 
TÉRMICA SOLAR 
 

3.1. Captador solar tèrmic per a instal�lació individual, 
sobre coberta horitzontal 
 

Mesures per assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius que componen la unitat 
d’obra 

S'instal�laran maneguets electrolítics entre metalls de diferent potencial.  

 

Característiques tècniques  

Subministrament i instal�lació de captador solar tèrmic complet, partit, per 
a instal�lació individual, per a col�locació sobre coberta plana, format per: 
tres panells de superfície útil 2,352 m² per unitat, rendiment: 0,801 i 
coeficient de pèrdues primari 4,227 W/m²K, segons UNE-EN 12975-2; 
superfície absorbent i conductes de coure; coberta protectora de cristall de 
4 mm d'espessor; dipòsit de 400 l, amb un serpentí; grup de bombament 
individual amb vas d'expansió de 18 l i vas pre-expansió; centraleta solar 
tèrmica programable; kit de muntatge per dos panells sobre coberta plana; 
doble te sonda-purgador i purgador automàtic d'aire, inclús líquid de reblert 
per a captador solar tèrmic. Totalment muntat, connexionat i posada en 
funcionament per l'empresa instal�ladora per a la comprovació del seu 
correcte funcionament.  

 

Criteri d’amidament en projecte 

Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.  

 

Condicions prèvies que han de complir-se abans de l’execució de les 
unitats d’obra 

 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que la 
zona d'ubicació està completament acabada i exempta de qualsevol tipus de 
material sobrant de treballs efectuats amb anterioritat.  

 

Ambientals 

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui 
superior a 50 km/h.  



 

Fases d’execució 

Replanteig del conjunt. Col�locació de l'estructura de suport. Col�locació i 
fixació dels panells sobre l'estructura suport. Col�locació del sistema 
d'acumulació solar. Connexionat amb la xarxa de conducció 
d'aigua. Ompliment del circuit. Posada en marxa.  

 

Condicions de terminació 

Tots els components de la instal�lació quedaran nets de qualsevol resta de 
brutícia i degudament senyalitzats.  

 

Conservació i manteniment 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades. Es mantindran tapats els 
captadors fins la seva posada en funcionament.  

 

Comprovació en obra dels amidament efectuats en projecte i 
abonament de les mateixes 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

 

3.2 Termo elèctric 
 

Característiques tècniques  

Subministrament i instal�lació de termos elèctric per al servei d'A.C.S., 
mural vertical, resistència blindada, capacitat 150 l, potència 2400 W. 
Inclús suport i ancoratges de fixació, vàlvula de seguretat antiretorn, claus 
de tall d'esfera i tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. 
Totalment muntat, connexionat i posada en funcionament per l'empresa 
instal�ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.  

 

Criteri d’amidament en projecte 

Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.  

 

Condicions prèvies que han de complir-se abans de l’execució de les 
unitats d’obra 

Es comprovarà que el parament suport es troba completament acabat.  

 

 

 



Fases d’execució 

Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements 
d'ancoratge. Col�locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les 
xarxes de conducció d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en marxa.  

 

Condicions de terminació  

El termo elèctric es situarà en un lloc accessible.  

 

Conservació i manteniment 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades.  

 

Comprovació en obra dels amidament efectuats en projecte i 
abonament de les mateixes 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte.  



4. PLEC DE CONDICIONS DE 
CLIMATITZACIÓ 
 

4.1 Unitat de conductes 
 

Característiques tècniques  

Subministrament i instal�lació d’unitats de conductes model PEFY de la 
marca Mitsubishi Electric, sistema de dos tubs potència frigorífica en funció 
del model compresa entre 2,2 i 22 kW, potència calorífica 2,5-25 kW. 
Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal�ladora per a 
la comprovació del seu correcte funcionament.  

 

Criteri d’amidament en projecte 

Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.  

 

Condicions prèvies que han de complir-se abans de l’execució de les 
unitats d’obra 

 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la 
zona d'ubicació està completament terminada.  

 

Fases d’execució 

Replanteig de la unitat. Col�locació i fixació de la unitat. Connexionat amb 
les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica, de recollida de condensats, i de 
conductes. Posada en marxa.  

 

Condicions de terminació 

La fixació al parament suport serà adequada, evitant-se sorolls i 
vibracions. La connexió a les xarxes serà correcta.  

 

Conservació i manteniment 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades.  

 

Comprovació en obra dels amidament efectuats en projecte i 
abonament de les mateixes 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 

Projecte.  



5. PLEC DE CONDICIONS DE PROTECCIÓ 
CONTRA INCENDIS 
 
5.1 Central de detecció automàtica d’incendis 
 

Característiques tècniques  

Subministrament i instal�lació de central de detecció automàtica d'incendis, 
convencional, microprocessada, de 4 zones de detecció, amb caixa 
metàl�lica i tapa de ABS, amb mòdul d'alimentació, rectificador de corrent i 
carregador de bateria, panell de control amb indicador d'alarma i avaria i 
commutador de tall de zones. Inclús bateries. Totalment muntada, 
connexionada i provada.  

 

Normativa d’aplicació. 

Instal�lació: 

-  Reglament de Instal�lacions de protecció contra incendis.  

 

Criteri d’amidament en projecte 

Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.  

 

Condicions prèvies que han de complir-se abans de l’execució de les 
unitats d’obra 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi 
ha espai suficient per a la seva instal�lació.  

 

Del contractista 

Les instal�lacions s'executaran per empreses instal�ladores autoritzades per 
a l'exercici de l'activitat.  

 

Fases d’execució 

Replanteig. Fixació al parament. Connexió a la xarxa elèctrica i al circuit de 
detecció. Col�locació i connexionat de les bateries.  

 

Condicions de terminació 

La central de detecció d'incendis serà accessible.  

 

Conservació i manteniment 



Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.  

 

Comprovació en obra dels amidament efectuats en projecte i 
abonament de les mateixes 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte.  

 
5.2 Detector convencional 
 

Característiques tècniques  

Subministrament i instal�lació de detector òptic de fums convencional, de 
ABS color blanc,  format per un element sensible a fums clars, per 
alimentació de 12 a 30 Vcc, amb doble led d'activació i indicador d'alarma 
color vermell, sortida per pilot de senyalització remota i base universal. 
Totalment muntat, connexionat i provat.  

 

Normativa d’aplicació. 

Instal�lació: 

-  Reglament de Instal�lacions de protecció contra incendis.  

 

Criteri d’amidament en projecte 

Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.  

 

Condicions prèvies que han de complir-se abans de l’execució de les 
unitats d’obra 

 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi 
ha espai suficient per a la seva instal�lació.  

 

Del contractista 

Les instal�lacions s'executaran per empreses instal�ladores autoritzades per 
a l'exercici de l'activitat.  

 

Fases d’execució 

Replanteig. Fixació de la base. Muntatge del detector. Connexionat.  

 

Conservació i manteniment 

Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.  



 

Comprovació en obra dels amidament efectuats en projecte i 
abonament de les mateixes 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte.  

 

5.3. Polsador d’alarma 
 
Característiques tècniques  

Subministrament i instal�lació de sirena electrònica, de color vermell, per 
muntatge interior, amb senyal acústica, alimentació a 24 Vcc, potència 
sonora de 100 dB a 1 m. Totalment, muntada, connexionada i provada  

 

Normativa d’aplicació 

-  Reglament de Instal�lacions de protecció contra incendis.  

 

Criteri d’amidament en projecte 

Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.  

 

Condicions prèvies que han de complir-se abans de l’execució de les 
unitats d’obra 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi 
ha espai suficient per a la seva instal�lació.  

 

Del contractista 

Les instal�lacions s'executaran per empreses instal�ladores autoritzades per 
a l'exercici de l'activitat.  

 

Fases d’execució 

Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Muntatge 
i connexionat de la sirena.  

 

Conservació i manteniment 

Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.  

 

Comprovació en obra dels amidament efectuats en projecte i 
abonament de les mateixes 



Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte.  

 

5.4. Extintors 
 
Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Definició: 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 

S'han considerat els tipus de col�locació següents: 

- Amb armari muntat superficialment 

- Amb suport a la paret 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col�locat dins d'armari i muntat superficialment: 

- Fixació de l'armari al parament. 

- Col�locació de l'extintor dins de l'armari. 

- Col�locat amb suport a la paret: 

- Col�locació del suport al parament. 

- Col�locació de l'extintor al suport. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada 
per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que 
sigui visible i accessible. 

Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm 

Toleràncies d'instal�lació: 

- Posició: ± 50 mm 

- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm 

COL�LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 

El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 

COL�LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT: 

L'armari ha de quedar fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el 
paviment. 

 

Condicions del procés d’execució 

No hi ha condicions específiques del procés d’instal�lació. 

 

Unitat i criteris d’amidament 



Unitat de quantitat instal�lada, amidada segons les especificacions de la 
D.T. 

 

Normativa d’obligatori compliment 

NBE CPI-96 "Norma Bàsica de l’Edificació. Condicions de Protecció contra 
Incendis en els Edificis." 

Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 
1993). "Reglament d’Instal�lacions de Protecció contra Incendis." Amb les 
correccions del BOE de 7 de maig de1994. 

 

5.5. Rètols per a senyalització 
 
Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Plaques de senyalització de vies d’evacuació d’interior d'edificis, col�locats 
en la seva posició definitiva amb fixacions mecàniques. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Fixació de l'element 

- Neteja 

 

Condicions generals 

L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la 
DT, amb les  modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la 
DF. 

Ha de tenir col�locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. 

La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta 
superior horitzontal. 

El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat: ± 1 mm/15 cm 

 

Condicions dels procés d’execució  

El parament on s'ha de col�locar ha d'estar totalment acabat. 

No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la 
col�locació. 

No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 

 



Unitat i criteri d’amidament 

Unitat de quantitat col�locada segons les especificacions de la DT. 

Normativa d’obligatori compliment 

UNE 23033-1:1981 Seguritat contra incendis. Senyalització. 

UNE 23034:1988 Seguritat contra incendis. Senyalització de seguritat. Vies 
d’evacuació. 

 

 

 

 



6. PLEC DE CONDICIONS DE SENYALS 
FEBLES 
 

6.1. Videoporter 
 

Característiques tècniques  

Instal�lació d'equip de videoporter convencional B/N per habitatge 
unifamiliar compost de: placa exterior de carrer amb polsador de trucada i 
telecàmera, alimentador, obreportes i monitor amb base de connexió. 
Inclús cablejat i caixes. Totalment muntat, connexionat i posada en 
funcionament per l'empresa instal�ladora per a la comprovació del seu 
correcte funcionament.  

 

Criteri d’amidament en projecte 

Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.  

 

Condicions prèvies que han de complir-se abans de l’execució de les 
unitats d’obra 

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de 
Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal�lació.  

 

Fases d’execució 

Instal�lació de tubs, caixes de derivació i conductors de senyal i 
elèctrics. Col�locació de monitors i telèfons interiors. Col�locació de la placa 
exterior. Col�locació d'obreportes. Col�locació de l'alimentador. Posada en 
marxa.  

 

Condicions de terminació 

El muntatge d'equips i aparells serà adequat. Les canalitzacions tindran 
resistència mecànica. Els circuits i elements quedaran convenientment 
identificats.  

 

Conservació i manteniment 

Es protegirà enfront de cops.  

 

Comprovació en obra dels amidament efectuats en projecte i 
abonament de les mateixes 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte.  



7. PLEC DE CONDICIONS D’EVACUACIÓ 
D’AIGÜES  
 

7.1. Baixant en l’interior de l’edifici per a aigües residuals i 
pluvials. 
 

Característiques tècniques  

Subministrament i muntatge de baixant interior de la xarxa d'evacuació 
d'aigües residuals, formada por tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de 
diàmetre i 3,2 mm d'espessor. Fins i tot p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col�locats 
mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal�ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).  

 

Normativa d’aplicació 

Instal�lació: CTE. DB HS Salubritat.  

 

Criteri d’amidament en projecte 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  

 

Condicions prèvies que han de complir-se abans de l’execució de les 
unitats d’obra 

 

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de 
Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal�lació. Es comprovarà 
l'existència de forats i passatubs en els forjats i elements estructurals a 
travessar.  

 

Fases d’execució 

Replanteig i traçat de la baixant. Presentació en sec de tubs, accessoris i 
peces especials. Col�locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i 
encaix de peces. Realització de proves de servei.  

 

Condicions de terminació 

La baixant no presentarà fugues i tindrà lliure desplaçament respecte als 
moviments de l'estructura.  

 



Proves de servei 

Prova d'estanqueïtat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubritat 

 

Conservació i manteniment 

Es protegirà enfront de cops.  

 

Comprovació en obra dels amidament efectuats en projecte i 
abonament de les mateixes 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte.  

 

6.2. Tubs de PVC-U 
 

Condicions de subministrament 

 

-  Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions, sense paletitzar, 
i els accessoris en caixes adequades per a ells. 

-  Els tubs s'han de col�locar sobre els camions de manera que no es 
produeixin deformacions per contacte amb arestes vives, cadenes, etc. 

-  Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap 
deterioració durant el transport. Els tubs s'han d'apilar a una alçada màxima 
d'1,5 m. 

-  S'ha d'evitar la col�locació de pes excessiu damunt dels tubs, col�locant 
les caixes d'accessoris en la base del camió. 

 

Recepció i control 

 

  Inspeccions: 

-  Els tubs i accessoris han d'estar marcats a intervals d'1 m per a sistemes 
d'evacuació i de 2 m per a sanejament soterrat i almenys una vegada per 
element amb: 

-  Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 

-  La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la 
data de fabricació, en xifres o en codi, i un nombre o codi indicatiu de la 
factoria de fabricació en cas d'existir més d'una). 

-  Els caràcters de marcat han d'estar etiquetats, impresos o gravats 
directament sobre l'element de manera que siguin llegibles després del seu 
emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal�lació i posada en obra. 



-  El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi 
desfavorablement sobre l'aptitud a l'ús de l'element. 

-  Es considerarà acceptable un marcat per gravat que redueixi el gruix de 
la paret menys de 0,25 mm, sempre que no s'infringeixin les limitacions de 
toleràncies en gruix. 

-  Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser 
diferent al color base de l'element. 

-  La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment. 

-  Els elements certificats per una tercera part poden estar marcats en 
conseqüència. 

 

  Assajos: 

- La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest 
material es realitza segons la normativa vigent. 

 

Conservació, emmagatzematge i manipulació 

 

-  Els tubs i accessoris han de descarregar-se curosament. 

-  S'ha d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i 
accessoris. 

-  S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs 
períodes de temps. 

-  S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i 
anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta, amb la finalitat d'evitar 
qualsevol curvatura o deterioració dels tubs. 

-  Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de 
disposar de manera que estiguin protegits contra la deterioració i els 
extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems 
amb embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents. 

-  Ha d'evitar-se tot risc de deterioració duent els tubs i accessoris sense 
arrossegar fins al lloc de treball. 

-  S'ha d'evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques 
dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es neteja, a instal�lacions defectuoses. 
La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar mitjançant líquid 
netejador i seguint les instruccions del fabricant. 

-  El tub s'ha de tallar net de rebaves 

 

 


