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13 ANNEX. CÀLCUL I DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACI Ó D’IFF I CALENTA  
 

13.1. CÀLCUL I DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ D’IFF 

13.1.1 Consums unitaris 
 
 

Taula 13.1.1 Consums instantanis per aparell i diàm etres de connexió. 
 

 

 

13.1.2 Càlcul de la xarxa d’IFF  

 

La instal·lació receptora objecte d’aquest projecte estarà composta de la següent manera: 

 

– Comptador únic 

– Planta semisoterrània 

– Planta baixa 

– Planta pis 

 

 
 

La companyia d’aigües de Matadepera subministra l’aigua amb les següents característiques: 

 

• Cabal regular disponible: 96 l/min. 

• Pressió disponible: 4 Kg/cm². 

 

13.1.2.1 Cabal instal.lat 

 

Es calcularà el cabal d’aigua que es necessita, per després comparar-lo amb el cabal que ens 

proporciona la companyia d’aigües de Matadepera. Si aquest és inferior al cabal instal·lat, es 

necessitarà un grup de pressió. 

Per poder realizar aquest càlcul, es necessitarà la taula següent per saber els caudals instantanis 

mínims d’aigua freda i calenta de cada aparell. 

En aquesta instal·lació, el material a utilitzar per a les canonades és el coure. 

Segons la taula 4.2 del CTE. DB HS4, indica quin diàmetre nominal del ramal de enllaç s’ha d’utilitzar 

per a cada material i aparell de consum. 

 

Taula 13.1.2.1 Diàmetres mínims de derivacions als aparells.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta soterrani 2: 

 

En aquesta planta hi ha ubicats dos sanitaris els quals, són les estances que necessiten consum 

d’agiua.  
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Sanitari homes 

 

APARELLS  UNITATS 
(UD) 

CABAL IFF 
(L/S) 

CABAL TOTAL IFF 
(L/S) 

WC 1 0.10 0.10 
Lavabo 1 0.10 0.10 

  

Sanitari dones 

 

APARELLS  UNITATS 
(UD) 

CABAL IFF 
(L/S) 

CABAL TOTAL  IFF 
(L/S) 

WC 1 0.10 0.10 
Lavabo 1 0.10 0.10 

 

Planta Semisoterrani: 

 

En aquesta planta hi ha ubicats tres sanitaris i una habitació dedicada a la neteja, les quals, són les 

estances que necessiten consum d’agiua. Es començarà calculant el cabal d’aigua freda. 

 

Sanitari homes 

 

APARELLS  UNITATS 
(UD) 

CABAL IFF 
(L/S) 

CABAL TOTAL IFF 
(L/S) 

WC 1 0.10 0.10 
Urinari 2 0.10 0.20 
Lavabo 1 0.10 0.10 

  

Sanitari dones 

 

APARELLS  UNITATS 
(UD) 

CABAL IFF 
(L/S) 

CABAL TOTAL IFF 
(L/S) 

WC 2 0.10 0.20 
Lavabo 2 0.10 0.20 

 

Sanitari adaptat 

 

APARELLS UNITATS 
(UD) 

CAUDAL 
IFF (L/S) 

CABAL TOTAL 
IFF (L/S) 

WC 1 0.10 0.10 
Lavabo 1 0.10 0.10 

 

 

 
 

Habitació neteja 

 

APARELLS UNITATS 
(UD) 

CAUDAL 
IFF (L/S) 

CAUDAL TOTAL 
IFF (L/S) 

Abocador 1 0.20 0.20 
 

Consum d’IFF = 1,20 l/s 

 

En aquesta planta, no serà necessari el consum d’ ACS, degut a que els aparells que la formen no en 

necessiten. 

 

K= 1/√n-1 

K= 1/√11-1=0.32 

 

Cabal necessari i total de la planta semisoterrani : 1.20 x k= 1.20 x 0.32= 0.38 l/seg . 

 

Planta Baixa: 

 

En aquesta planta les estances que necessiten consum d’aigua són cinc sanitaris i una cuina. 

 

Sanitari homes 

 

APARELLS UNITATS 
(UD) 

CABAL IFF 
(L/S) 

CABAL TOTAL IFF 
(L/S) 

WC 3 0.10 0.30 
Urinari 6 0.10 0.60 
Lavabo 3 0.10 0.30 

 

Sanitari dones 

APARELLS UNITATS 
(UD) 

CABAL IF F 
(L/S) 

CABAL TOTAL 
IFF (L/S) 

WC 6 0.10 0.60 
Lavabo 3 0.10 0.30 

Abocador 1 0.10 0.10 
 

Sanitari  

APARELLS UNITATS 
(UD) 

CABAL IFF 
(L/S) 

CABAL TOTAL 
IFF (L/S) 

WC 1 0.10 0.10 
Lavabo 1 0.10 0.10 
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Cuina 

APARELLS UNITATS
(UD) 

CABAL IFF 
(L/S) 

CABAL TOTAL 
IFF (L/S) 

Rentaplats 2 0.20 0.40 
Aigüera 1 0.20 0.20 

 

Consum d’IFF = 2.7 l/s   

 

El consum d’ACS corresponent en aquesta planta és el següent: 

 

APARELLS UNITATS
(UD) 

CABAL ACS 
(L/S) 

CABAL TOTAL 
ACS (L/S) 

Aigüera 1 0.10 0.10 
 
 

Consum d’ACS = 0.10 l/s 

 

Òbviament l’aigua freda no s’utilitzarà tota en el mateix moment, per tant, s’aplicarà el coeficient de 

simultaneïtat (K). 

 

K= 1/√n-1 

K= 1/√27-1=0.20 

 

Cabal necessari de la planta baixa : 2.70 x k= 2.70 x 0.20= 0.54 l/seg. 

 

Un cop conegut el coeficient K, es podrà calcular el cabal total per a proveïr la planta baixa. 

 

Cabal total planta baixa = (2.70l/s x 0,20) + 0,10 l/s = 0,64 l/s = 38.40 l/min 

 

Planta Pis: 

 

En aquesta planta les estances que necessiten aigua són tres sanitaris. 

 

Sanitari homes 

APARELLS UNITATS 
(UD) 

CABAL IFF 
(L/S) 

CABAL TOTAL 
IFF (L/S) 

WC 2 0.10 0.20 
Urinari 3 0.10 0.30 
Lavabo 2 0.10 0.20 

  
 

Sanitari dones 

 

APARELLS UNITATS 
(UD) 

CABAL IFF 
(L/S) 

CABAL TOTAL 
IFF (L/S) 

WC 4 0.10 0.40 
Lavabo 2 0.10 0.20 

Abocador 1 0.20 0.20 
 

Sanitari adaptat 

APARELLS UNITATS 
(UD) 

CABAL IFF 
(L/S) 

CABAL TOTAL 
IFF (L/S) 

WC 1 0.10 0.10 
Lavabo 1 0.10 0.10 
Dutxa 1 0.20 0.20 

 

Consum d’IFF = 1.9 l/s 

 

El consum d’ACS corresponent en aquesta planta és el següent: 

 

APARELLS  UNITATS
(UD) 

CABAL ACS 
(L/S) 

CABAL TOTAL 
ACS (L/S) 

Dutxa 1 0.10 0.10 
 

Consum d’ACS = 0.10 l/s 

 

Òbviament l’aigua freda no s’utilitzarà tota en el mateix moment, per tant, s’aplicarà el coeficient de 

simultaneïtat (K). 

 

K= 1/√n-1 

K= 1/√17-1=0.25 

 

Cabal necessari de la planta pis : 1,90 x k= 1,90 x 0.25= 0,48 l/seg. 

 

Un cop conegut el coeficient K, es podrà calcular el cabal total per a proveïr la planta pis. 

 

Cabal total planta pis = (1,90l/s x 0,25) + 0,10 l/s = 0,58 l/s = 34,80 l/min. 
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Cabal de càlcul 

 

Un cop conegut el coeficient K per a cada planta, es podrà calcular el cabal total per a proveïr tot 

l’edifici. 

 

Cabal total edifici = 0,38+0,54+0,58= 1,50 l/seg 

 

Per saber si el cabal és suficient: 1,50 l/seg x 60 min= 90 l/min . 

 

El cabal que proporciona la companyia d’aigua és de 96 l/min, per tant, resulta un cabal suficient per 

proveïr a tot el casal. Per tant, no serà necessari un grup de pressió. 

 

13.1.3 Elecció de la caldera 

 

Per a la producció d’ACS s’ha instal.lat un sistema de captació d’energia solar col·locant un dipòsit 

d’ACS d’acumulació, però el Codi Tècnic d’Edificació obliga a instal·lar un sistema auxiliar de suport per 

quan l’energia solar no sigui suficient per escalfar tota l’aigua. 

El cabal instantani d’ACS que s’ha de proporcionar a l’edifici és de 0,20 l/s. Per garantir aquesta 

demanda, s’ha decidit instal·lar un termo elèctric de 50l de la casa comercial Saunier Duval pel 

subministrament d’ACS de la dutxa, i una caldera instantània de la casa comercial Saunier Duval. 

Les característiques tècniques de la caldera Themafast condens F25 s’especifiquen en le següents 

taules: 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈNCNIQUES 
Potència útil mín/màx. 5.4/19.6 (kW 50/30 °C) 
Potència útil mín/màx. 4.9/18.1 (kW 80/60 °C) 
Rdt. 30% de càrrega 108.4 (% 40/30 °C) 
Tª mín./máx. 10 / 80 °C 
                                                                                                      

DIMENSIONS 
Alt 740 mm 
Llarg 418 mm 
Ample 344 mm 
Pes net 38.4 kg 
 

CIRCUIT ELÈCTRIC 
Protecció IPX4D 
Màxim consum 151 

Imatge 63. Caldera.  

                                                                                                           
 
 

Les avantatges de la caldera Themafast condens F25 són:                             

 

• Aigua calenta d’immediat, sense esperes. 

• Aigua calenta a temperatura estable en variacions brusques de cabal i consums simultanis 

puntuals. 

• Estalvi de cabals mínims d’aigua calenta (fins 1.9 l/min) 

• Compacta i fácil d’instal·lar  

• Molt silenciosa 

• Control remot amb termostat programador via ràdio (sense cables, ni obra) opcional 

 

   13.1.4 Dimensionament de la instal·lació  

 

Segons el cabal instal·lat, essent aquest la suma dels cabals instantanis mínims corresponents a tots 

els aparells instal·lats a l’edifici es té: 

 

• El diàmetre de l’escomesa i de les seves claus de presa, pas i registre serà el mateix el de 

l’escomesa corresponent. A partir de les següents premisses: 

 

–Clau de comporta. 

– Longitud de l’escomesa: 26 metres aproximadament. 

 

El diàmetre de l’escomesa i les seves claus serà de  40/42 mm. 

 

• El diàmetre del tub d’alimentació serà de  40/42mm. 

• El diàmetre del comptador serà el mateix que el del tub d’alimentació, és a dir de 40/42mm. 

• Per a dimensionar els muntants s’ha utilitzat l’àbac pel càlcul de canonades per a la instal·lació 

d’aigua freda i calenta. 

 

El diàmetre dels muntants serà de: 
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Taula 13.1.3 Diàmetres mínims de derivacions als ap arells.  
 

TRAM 
CABAL 

INSTAL·LAT  
K 

CABAL 
CÀLCUL  

LONGITUD V Ø 

A-B 0.4 0.70 0.28 4.64 0.9 20/22 
B-C 1.35 0.33 0.44 3.26 1 20/22 
C-D 2.15 0.25 0.54 5.20 1 26/28 
D-E 0.1 - 0.10 3.20 1 10/12 
D-F 0.1 - 0.10 4.00 1 10/12 
D-G 2.35 0.24 0.56 3.13 1 26/28 
I-J 0.3 0.70 0.21 3.34 1 16/18 
I-H 0.8 0.38 0.30 28.50 1 20/22 

N-M 0.85 0.70 0.60 10.90 1.1 26/28 
M-L 1.05 0.50 0.52 7.25 1 26/28 
L-K 1.85 0.30 0.55 8.60 1 26/28 
K-H 2.55 0.23 0.59 0.30 1.1 26/28 
H-G 3.35 0.20 0.67 0.22 0.9 30/32 
G-S 5.7 0.15 0.85 3.36 1.1 30/32 
O-P 0.4 0.58 0.23 1.50 0.9 16/18 
P-Q 0.8 0.38 0.30 2.50 1 20/22 
Q-R 1 0.33 0.33 12.00 1 20/22 
R-S 1.2 0.32 0.38 3.13 0.9 40/42 
S-T 6.9 0.13 0.9 18.00 0.9 40/42 

 

 

13.1.5  Materials que constitueixen les instal·lacions interiors 

 

Els materials emprats en canonades i aixeteria de les instal·lacions interiors hauran de ser capaces, de 

forma general i com  a mínim per a una pressió de 15 kg/cm², en previsió de la resistència necessària 

per a suportar la de servei i els cops d’ariet provocats pel tancament de les aixetes. Hauran de ser 

resistents a la corrosió i totalment estables amb el temps en les seves propietats físiques (resistència, 

rugositat, etc). Tampoc hauran d’alterar cap de les característiques de l’aigua (sabor, olor, potabilitat, 

etc). 

Les canonades que constitueixen el ramal exterior, el ramal interior i el tub d’alimentació seran de 

Polietilè reticular. Les característiques d’aquest tub són les següents: 

 

• Resistents a la pressió i altes temperatures 

 

Específicament disenyades per a les instal·lacions d’aigua freda, calenta i calefacció, romanent 

inalterables en les més exigents condicions de temperatura i pressió al llarg del temps. 

 

• Resistents a la corrosió 

 

 
 

Resisteixen tot tipus de corrosions, tant internes com externes (materials d’obra, electròlisi, par 

galvànic, abrasió...). 

Resistents a aigües amb pH agresius. 

 

• Sense dipòsits calcàris 

 

No es produeixen sediments en les seves parets, pel que no hi ha disminucions del diàmetre interior. 

 

• Major capacitat hidràulica 

 

Major cabal a menor diàmetre. Baix coeficient de conductivitat situat en 0,35 W/moC, redueix les 

pèrdues de calor en les instal·lacions aconseguint un estalvi energètic. 

 

• Idònies per a aigües potables 

 

No modifiquen les propietats organolèptiques de l’aigua (olor, color, sabor,...). No favoreixen la 

proliferació de la Legionel·la. 

 

• Pesen poc 

 

La seva lleugeresa fa que siguin particularment manejables pel transport i instal·lació. 

 

• Molt flexible 

 

Les seves característiques les confereixen una gran flexibilitat, el que las fa i moldejables a moltes 

aplicacions sense necessitat d’anar subjectant la instal·lació a mesura que s’avança.  

 

• Sense sorolls 

 

No es produeix cap soroll en les instal·lacions, inclús a velocitats altes de fluid.  

 

• Unió segura 

 

La unió resulta ràpida, fàcil i segura. Al no ser precís ni foc ni agents agressius per a la unió s’afavoreix 

la seguretat en obra. 
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Els materials emprats en canonades de les instal·lacions interiors hauran de ser capaces, de forma 

general i com a mínim per a una pressió de treball de 15 Kg. /cm² en previsió de la resistència 

necessària per suportar la de servei i els cops d’ariet provocats pel tancament de les aixetes. Hauran 

de ser resistents a la corrosió i totalment estables amb el temps en les seves propietats físiques 

(resistència, rugositat, etc.) Tampoc hauran d’alterar cap de les característiques de l’aigua (sabor, olor, 

potabilitat, etc.). 

Les canonades interiors seran de coure i els diàmetres exteriors oscil.laran entre 20mm i 28mm. Totes 

elles en el seu recorregut aniran empotrades i convenientment subjectades, mitjançant subjeccions, per 

a evitar possibles desviacions. Serà necessari protegir-les amb P.V.C corrugat per evitar danys per 

cops o pel contacte directe amb el morter. A més amb aquesta protecció es conservarà la temperatura 

de l’aigua calenta sanitària que transportarà fins el punt de consum. 

 

El coure com a material és apte a gran quantitat d’àmbits professionals, incloent la pròpia instal·lació 

d’aigua freda i calenta sanitària. La seva dilatació és acceptable i només s’haurà d’atendre a la 

possibilitat de corrosió en ambients molt concrets. 

 

Les característiques més destacades del tub de coure són les següents: 

 

• Té una alta resistència a la corrosió, com a conseqüència de la ràpida oxidació que pateix en 

contacte amb l’aire o amb l’aigua, el que genera l’aparició d’una fina capa d’òxid, que protegeixi 

al tub de la posterior corrosió. Permet per tant muntants exteriors sense la necessitat de cap 

tipus de protecció. 

• Degut a que té la superficie interior llisa té pèrdues de càrrega molt reduïdes.  

• Tenen un excel·lent comportament amb quasi la totalitat dels materials de construcció i dels 

fluids a transportar. Això fa que no hagi cap problema per encastar els tubs, ja que és resistent 

a l’atac de ciment, guix, escaiola, etc. 

• Suporta elevades pressions interiors, permitint l’ús de tubs de paret prima. 

• Té un reduït pes i una gran maleabilitat el que facilita la seva manipulació. El seu muntatge és 

ràpid i fácil, utilitzant-se principalment accessoris soldats. 

• Té una alta conductivitat térmica. 

• Els tubs de coure es corben fàcilment, sense necessitat d’escalfar la zona del tub, aquest es 

debilitaria. El corbat es pot fer de forma manual o amb màquina. 

• Un factor molt important que s’ha de tenir en compte pel correcte muntatge de les canonades de 

coure és la dilatació tèrmica. El coeficient de dilatació tèrmica del coure és de 16,5 x 10-6 ºC. 

 

 
 

Taula 13.1.5 Característiques de les canonades de c oure.  
 

CARACTERÍSTIQUES 
Resistència a la tracció (MPA) 290 

Allargament (%) 20 

Duresa HB 100 

Pressió màxima admissible (bar)   (bar) 258 258 

Coeficient de dilatació x 10-6 (ºC-1) 16,5 

Punt de fusió (ºC) 1083 

Temperatura màxima de treball continu (ºC)  100 
 

Analitzant els punts de consum que hi ha a la instal.lació, s’ha decidit col.locar els següents models 

d’aixeteria i aparells sanitaris: 

 

Bany: 

 

• Aixeta rentamans model M2 de la casa comercial ROCA ref. 5A3068COO, amb mesclador per 

lavabo amb airejador, desguàs automàtic i enllaços d’alimentació flexible. 

• Lavabo model Fontana de la casa comercial ROCA ref. 327877..0, amb joc de fixació. 

• Inodor de porcellana de la sèrie Dama Senso Compacto de la casa comercial ROCA, ref. 3-

49518..0, seient i tapa lacats amb frontisses d’acer inoxidable. 

• Urinari mural de la casa comercial ROCA, ref. 3-53330001. 

• Plat de dutxa de la sèrie Ontario-N de la casa comercial ROCA, ref. 373094000. 

• Abocador model GARDA de la casa comercial ROCA, ref. 371040001. 

• Aixeta dutxa model SUNAMI BASIC de la casa comercial ROCA, ref. 5B8131C00, amb ruixador 

regulable, funció doll de pluja de cabal variable. 

 

Cuina: 

 

• Aigüera model SILACRYL Chef-2 de la casa comercial ROCA. Consisteix en una aigüera de 

dues cubetes, un recollidor, dos orificis insinuats per a l’aixeteria, vàlvules 2 ½” i desguassos. 

Mesures: 940 x 490 x 190mm. 

• Mesclador monocomandament amb cartutx ceràmic del model VICTORIA de la casa comercial 

ROCA. Consta de canella superior giratòria i airejador. 
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Taller d’art: 

 

• Aixeta rentamans model M2 de la casa comercial ROCA ref. 5A3068COO, amb mesclador per 

lavabo amb airejador, desguàs automàtic i enllaços d’alimentació flexible. 

  

• Lavabo model Fontana de la casa comercial ROCA ref. 327877..0, amb joc de fixació. 

 

Les claus emprades a les instal·lacions hauran de ser de bona qualitat i no produiran pèrdues de 

pressió excessives quan es trobin totalment obertes. 

 

Els tubs de material i característiques hauran d’anar marcats pel fabricant a intervals regulars no 

superiors a 500 mm, amb la referència UNE 37-141-76, diàmetre exterior nominal i espessor. 

L’espessor de paret haurà de ser adequat per a suportar la pressió mínima de treball de 15 Kg/cm². 

 

13.1.6  Assaigs i verificacions 

 

Tots els elements i accessoris que integren les instal.lacions seran objecte de les proves 

reglamentàries. 

Abans de procedir a l’empotrament de les canonades, les empreses instal.ladores estan obligades a 

efectuar la següent prova: 

 

– Proves de resistència mecànica i estanqueïtat. Aquesta prova s’efectuarà amb pressió hidràulica. 

 

• Seran objecte d’aquesta prova totes les canonades, elements i accessoris que integren la 

instal.lació. 

• La prova s’efectuarà a 20 Kg/cm². Per iniciar la prova s’omplirà d’aigua tota la instal.lació 

mantenint obertes les aixetes terminals fins que es tingui la seguretat de que la purga ha estat 

completa i no queda res d’aire. Llavors es tancaran totes les aixetes que han servit de purga i la 

de la font d’alimentació. A continuació s’emprarà la bomba, que ja està connectada i es 

mantindrà en funcionament fins aconseguir la pressió de prova. Una vegada aconseguida, es 

tancarà la clau de pas de la bomba. Es procedirà a reconèixer tota la instal.lació per asegurar-

se que no existeix pèrdua. 

• A continuació es disminuirà la pressió fins arribar a la de servei, amb un mínim de 6 Kg/cm² i es 

mantindrà aquesta pressió durant quinze minuts. Es donarà per bona la instal.lació si durant 

aquest temps la lectura del manòmetre ha estat constant.  

 
 

El manòmetre a emprar en aquesta prova haurà d’apreciar, amb claredat, dècimes de Kg/cm². 

• Les pressions al·ludides anteriorment es refereixen a nivell de la calçada. 

 

Tots els materials, accessoris i elements de les instal.lacions hauran d’estar homologats oficialment. Els 

dubtes i discrepàncies que puguin sorgir seran resoltes per les Delegacions Provincials del Ministeri 

d’Indústria. 
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14. ANNEX. CÀLCUL I DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR 

 

14.1 CÀLCUL I DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ  

 

14.1.1 Dades de la partida. 

 

La funció de la instal·lació d’energia solar serà la producció d’aigua calenta sanitària necessària per 

subministrar a tot el casal. 

 

Aquesta instal·lació ha de calcular-se per a un casal de cultura, constituït per 3 plantes d’aparcament, 

planta semisoterrani, planta baixa i planta pis. A la planta baixa és on es realitzaran els treballs 

administratius i on es localiza el bar. A la planta pis es duen a terme les diverses classes i s’ubiquen 

despatxs (veure plànols adjunts). 

Per iniciar els càlculs és necessari conèixer la tipologia de l’edifici. En aquest cas es considera que el 

casal, s’assembla a una escola. De la taula 3.1 del CTE-DB-HE-4 s’extrau la següent informació. 

 

• 75 persones cafeteria x 1l/persona 

• 10 persones oficines x 3l/persona 

• 20 alumnes escola x 3l/alumne 

• Temperatura ACS de preparació: 60ºC 

 

14.1.2 Dades climàtiques i de radiació solar 

 

Per poder dimensionar la instal·lació solar, s’haurà de tenir en compte la zona climàtica on es troba 

l’edifici per poder conèixer quin tipus de radiació es té i quina climatologia predomina en la zona.  

S’haurà d’estudiar les possibles ombres que puguin provocar elements com edificis colindants, ampits 

de la pròpia coberta on se situaran els captadors. 

Seguint el C.T.E DB-HE 4 s’han obtingut les següents dades sobre la orientació dels captadors, les 

seves pèrdues per ombres i per orientació: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Taula 14.1.2 Dades a considerar.  
 

 

 

 

 

 

 

14.1.3 Càlculs 

 

Els càlculs s’han realitzat mitjançant un programa informàtic WICA ROCA 

 

• Número de captadors = 1. 

• Superficie de captació segons càlculs = 1.70m². 

• Inclinació dels captadors = 40º. 

• Orientació respecte el sud = 0º. 

• Temperatura aigua calenta = 60º. 

• Pèrdues per orientació i inclinació = 0. 

• Pèrdues per ombres = 0. 

• Acumulador solar = Un dipòsit de 150L. 

• Sistema de recolzament auxiliar = Termo elèctric. 

• Vas d’expansió Vasoflex/s de 3 litres, pressió màx. de treball 4 bar. 

 

En la gràfica següent es pot apreciar les necessitats i l’estalvi de combustible per a cada mes de l’any. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTE 
Localització Matadepera 
Latitud 41° 35' 59"  
Longitud 2° 1' 41"  
Altitud 423 m 
Orientació panells Sud 

Inclinació panells 40º 
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Taula 14.1.3.1 Cobertura solar segons càlcul.  
 

 

 GENER FEBRER MARÇ ABRIL  MAIG JUNY 

ESTALVI  60.94 61.5 69.56 76.92 88.19 91.74 

NECESSITATS 68.82 60.48 63.24 57.6 57.66 54 

 

 JULIOL  AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

ESTALVI  101.09 83.59 70.85 68.13 56.64 64.6 

NECESSITATS 53.94 55.8 55.8 59.52 61.2 68.82 

 

La contribució solar mínima segons apartat 2.1 del document bàsic HE4 del CTE és: 

 
 
 

 
 

Taula 14.1.3. 2 Contribució solar mínima.  
 

Població Matadepera 

Zona climàtica III 

Contribució solar mínima 50% 

 

 

14.1.4 Taula de consums d’ACS 

 

Taula 14.1.4 Contribució solar mínima.  
 

 

 

14.1.5 Elecció de l’escalfador 

 

Per a la producció d’ACS s’ha instal.lat un sistema de captació d’energia solar col·locant un dipòsit 

d’ACS d’acumulació, però el Codi Tècnic d’Edificació obliga a instal·lar un sistema auxiliar de suport per 

quan l’energia solar no sigui suficient per escalfar tota l’aigua. 
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El cabal instantani d’ACS que s’ha de proporcionar a l’edifici és de 0,20 l/s. Per garantir aquesta 

demanda, s’ha decidit instal·lar un termo elèctric de 50l de la casa comercial Saunier Duval pel 

subministrament d’ACS de la dutxa, i una caldera instantània de la casa comercial Saunier Duval. 

 

Les característiques tècniques del termo s’especifiquen en le següents taules: 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Instal·lació Mural vertical 

Capacitat 50L 

Potència 2.000,00 W 

  

CUBA 
Tipus resistència Blindada 

Material Acer vitrificat 

Ànode Magnesi 

Antigel Si 

Detector desgast ànode No 

                                                                                         Imatge 64. Te rmo.  

DADES ELÈCTRIQUES 
Protecció elèctrica IP24 

Tensió 230/50 (V/Hz) 

 Consum manteniment 6655ººCC//  2244  hhoorreess::WW 

Temps d’escalfament 92 min. 

                                                                

DIMENSIONS 
Alt 620 mm 

Diàmetre 443 mm 

Pes 17,00 kg 

 

 

 

 

 

 

 
 

14.2  CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR 

 

L’aigua calenta sanitària segons el RITE ha de cumplir els quatre punts següents: 

 

• Els punts de consum estaran a les cambres humides. 

• La temperatura d’ús a lavabos i dutxes serà de 37 a 

40ºC. 

 

L’A.C.S. al casal es produeix mitjançant energia solar, aspecte 

d’obligat compliment a partir de l’entrada en vigor del C.T.E. 

S’utilitzarà un sistema auxiliar de producció d’aigua calenta pels dies 

en els que la captació solar sigui insuficient. Es tractarà d’un 

acumulador de gas. Aquesta aigua que s’escalfa s’ha tingut en 

compte en la instal·lació d’aigua freda per calcular el cabal 

d’aigua necessari. 
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15. ANNEX. CÀLCUL D’INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ, D’AIGÜES PLUVIALS, FECALS I GRISES. 

 
15.1 CÀLCUL D’EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS 

 

El càlcul es fa en funció de la zona pluviomètrica i l’àrea de la superfície de coberta. També s’ha de 

tenir en compte el tipus de coberta, és a dir, si és plana o inclinada ja que, si és plana no existiran 

canalons i si que disposarà d’embornals. 

 

15.1.1. Càlcul de canalons 

 

La zona pluviomètrica s’obté a la taula B1 de l’apèndix B del Document Bàsic HS 5 Evacuació 

d’aigüess. (Salubritat). 

A la població de Matadepera li correspon la zona pluviomètrica Z. Per a la zona pluviomètrica Z = 110 

mm/h.  

Taula 15.1.1.1 Mapa d’isoyetes d’Espanya.  
 

 
 
 

 

 

La superfície que li correspon a cada canaló ve donada por la taula 4.7 del Document Bàsic HS 5 

Evacuació d’aigües (Salubritat). 

 

Taula 15.1.1.2 Diàmetre del canaló.  
 

 

 

 

 

 
 

 

Degut a què el règim amb intensitat pluviomètrica és diferent de 100 mm/h, s’haurà d’aplicar un factor f 

de correcció a la superfície servida tal que: 

 

f: i/100 

sent 

i   la intensitat pluviomètrica que es vol considerar. 

En aquest cas, f: 110/100= 1.1 

Es realitzarà la següent taula explicativa en que es relaciona el número de cobertes, la seva superficie, 

el porcentatge que se li dóna i com a resultat apareix el diàmetre nominal. 

 
Taula 15.1.1.3 Taula de cobertes.  

 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 

15.1.2  Càlcul dels embornals. 

 

El número d’embornals resultants s’obtenen mitjançant la taula 4.6 del Document Bàsic HS 5 

Evacuació d’aigües (Salubritat). 

 

 
 

TAULA COBERTES  
COBERTA  SUPERFICIE PENDENT Ø NOMINAL 

1 28.93 m² 40 110 
2 2288..9933  mm²² 40 110 
3 50.39 m² 40 110 
4 50.39 m² 40 110 
5 192.86 m² 30 200 
6 192.86 m² 30 200 
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S’ha d’indicar la superfície de la coberta plana a estudiar i segons aquesta superfície surt el número 

d’embornals.  

Taula 15.1.2.1 Número d’embornals.  
 

 

 
Com a mínim  han sortit una quantitat 4 embornals per a una coberta de 262.39 m². Tot i així, degut a la 

complexa geometria de la coberta, s’ha decidit col·locar 8 embornals per aconseguir una millor 

evacuació d’aigües pluvials. 

 

El diàmetre dels embornals es calcula mitjançant la taula 4.8 del Document Bàsic HS 5 Evacuació 

d’aigües (Salubritat). 

S’ha de col·locar la superfície en projecció en m² que li correspon a cada embornal i automàticament 

s’obté el seu diàmetre. 

 

Anteriorment s’ha mencionat que es col·locaran 8 embornals i cadascú serveix a 32.79 m² de coberta 

plana.   

Taula 15.1.2.2 Diàmetre dels baixants.  
 

 
 

“Aquest sistema de càlcul és l’utilitzat per baixants d’aigües pluvials”. 

 
15.1.3 Càlcul dels baixants pluvials 

 

El diàmetre corresponent a la superfície, en projecció horitzontal, servida per cada baixant d’aigües 

pluvials s’obté a la taula 4.8 del Document Bàsic HS 5 Evacuació d’aigües (Salubritat). 

 

 

 

 
 

Taula 15.1.3.1 Diàmetres baixants pluvials.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 15.1.3.2 Baixants pluvials edifici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.1.4  Càlcul de col·lectors d’aigües pluvials 
 

Els col·lectors d’aigües pluvials es calculen a secció plena en règim permanent. 

El diàmetre dels col·lectors d’aigües pluvials s’obtenen a la taula 4.9 del Document Bàsic HS 5 

Evacuació d’aigües (Salubritat), en funció de la seva pendent i de la superficie a la que serveix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAULA BAIXANTS PLUVIALS 

BAIXANT  SUPERFICIE MATERIAL  Ø NOMINAL 

AB 39.66 PVC 50 
C 14.46 PVC 50 
D 25.20 PVC 50 
E 3.20 PVC 50 
F 25.20 PVC 50 
G 28.93 PVC 50 
H 4.95 PVC 50 
I 25.20 PVC 50 

JK 92 PVC 75 
LS 96.43 PVC 75 
M 46 PVC 50 
N 29.49 PVC 50 

OP 46 PVC 50 
Q 9966..4433 PVC 75 
R 96.43 PVC 75 
T 96.43 PVC 75 
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Taula 15.1.4.1 Diàmetres col·lectors pluvials.  
 

 
 

Taula 15.1.4.2 Diàmetres col·lectors pluvials edifi ci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
15.1.5  Càlcul d’arquetes 
 

Les dimensions de les arquetes s’obtenen a la taula 4.13 del Document Bàsic HS 5 Evacuació d’aigües 

(Salubritat), en funció del diàmetre del col·lector de sortida que tinguin. 

Taula 15.1.5.1 Diàmetres arquetes.  
 

 
 

TAULA COL·LECTORS PLUVIALS  

TRAM SUPERFICIE MATERIAL  LONGITUD PENDENT 
Ø 

NOMINAL 

Arqueta peu baixant R- 
Arqueta pas 1 

96.43 PVC 13.98 1 90 

Arqueta peu baixant Q-  
Arqueta pas 1 9966..4433 PVC 7.17 1 90 

Arqueta peu baixant OP-  
Arqueta pas 1 46 PVC 6.84 1 90 

Arqueta pas 1-Punt 1 238.86 PVC 10.85 1 125 

Arqueta peu baixant LS-  
Punt 1 

 
96.43 PVC 6.30 1 90 

Arqueta peu baixant T-
Arqueta pas 2 

96.43 PVC 11.55 1 90 

Arqueta pas 2- Punt 1 96.43 PVC 5.06 1 90 

Punt 1- Punt 2 
 

431.72 PVC 5.00 1 160 

Arqueta peu baixant AB- 
Punt 2 

39.66 PVC 4.88 1 90 

Punt 2- Punt 3 471.38 PVC 5.59 1 160 

Baixant C- Punt 4 14.46 PVC 3.47 1 90 

Baixant D- Punt 4 25.20 PVC 6.47 1 90 

Punt 4- Punt 3 39.66 PVC 1.40 1 90 

Arqueta peu de baixant M-
Arqueta pas 3 

46 PVC 5.85 1 90 

Arqueta peu de baixant N-
Arqueta pas 3 

29.49 PVC 9.93 1 110 

Baixant JK- Arqueta pas 3 92 PVC 0.25 1 90 

Arqueta pas 3- Punt 5 167.49 PVC 7.52 1 110 

Baixant I- Punt 5 25.20 PVC 0.47 1 90 

Punt 5- Punt 6 192.69 PVC 4.69 1 110 

Baixant G-Punt 6 28.93 PVC 0.83 1 90 

Punt 6- Punt 7 221.62 PVC 0.40 1 110 

Baixant H- Punt 7 4.95 PVC 3.36 1 90 

Punt 7- Punt 8 226.57 PVC 9.50 1 110 

Baixant F- Punt 9 25.20 PVC 3.24 1 90 

Baixant E- Punt 9 3.20 PVC 1.57 1 90 

Punt 9- Punt 8 28.40 PVC 2.90 1 90 

Punt 8- Punt 10 254.97 PVC 9.00 1 125 

Arqueta plaça-Arqueta pas 
4 

274.75 PVC 13.36 1 125 

Arqueta pas 4-Punt 10 274.75 PVC 6.00 1 125 

Punt 3-Punt 10 511.04 PVC 4.30 1 160 

Punt 10-Arqueta sifònica 1040.76 PVC 0.40 1 200 
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Taula 15.1.5.2 Arquetes pluvials.  

 

Les dimensions de les arquetes s’han vist adaptades a les dimensions comercials. Aquestes es veuen 

reflexades en els plànols adjunts a aquest document. 

 
 
 

 
 

15.2 CÀLCUL D’EVACUACIÓ D’AIGÜES FECALS 

 

15.2.1 Càlcul de les derivacions individuals dels aparells. 

 

Pel càlcul dels diàmetres individuals dels aparells s’ha tingut en compte la taula 4.1 del Document Bàsic 

HS 5 Evacuació d’aigües (Salubritat). 

 

Aquesta taula indica cada aparell de descàrrega el seu diàmetre i el número d’unitats de descàrrega 

que li correspon. 

 
Taula 15.2.1.1 UDs aparells sanitaris. 

 
 

 

 
De cada aparell s’ha triat ús públic degut a què es tracta d’un edifici amb aquestes característiques. 

 

15.2.2 Càlcul dels ramals col·lectors. 

 

Pel càlcul dels diàmetres dels ramals col·lectors  s’ha tingut en compte la taula 4.3 del Document Bàsic 

HS 5 Evacuació d’aigües (Salubritat). 

Mitjançant el número d’unitats que descarreguin en el ramal i la seva pendent, s’obtindrà el diàmetre 

del ramal col·lector. 

 

 

TAULA ARQUETES PLUVIALS  

ARQUETA  
Ø 

COL·LECTOR 
SORTIDA 

DIMENSIONS ARQUETA 
Ø 

COL·LECTOR 
SORTIDA 

DIMENSIONS 

Arqueta peu baixant 
AB 

90 40x40 
Arqueta 
pas 1 125 50X50 

Arqueta peu baixant 
C 

90 40x40 
Arqueta 
pas 2 90 40X40 

Arqueta peu baixant 
D 

90 40x40 
Arqueta 
pas 3 110 50X50 

Arqueta peu baixant 
E 

90 40x40 Arqueta 
pas 4 125 50X50 

Arqueta peu baixant 
F 

90 40x40 - - - 

Arqueta peu baixant 
G 

90 40x40 - - - 

Arqueta peu baixant 
H 

90 40x40 - - - 

Arqueta peu baixant 
I 

90 40x40 - - - 

Arqueta peu baixant 
JK 

90 40x40 - - - 

Arqueta peu baixant 
LS 

90 40x40 - - - 

Arqueta peu baixant 
M 

90 40x40 - - - 

Arqueta peu baixant 
N 

90 40x40 - - - 

Arqueta peu baixant 
OP 

90 40x40 - - - 

Arqueta peu baixant 
Q 

90 40x40 - - - 

Arqueta peu baixant 
R 

90 40x40 - - - 

Arqueta peu baixant 
T 

90 40x40 - - - 
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Taula 15.2.2.1 Diàmetres col·lectors entre sanitari s i baixants.  
 

 

 

15.2.3 Càlcul dels baixants d’aigües fecals. 

               

Pel càlcul dels baixants d’aigües fecals s’ha utilitzat la taula 4.4 del Document Bàsic HS 5 Evacuació 

d’aigües (Salubritat). 

 

Per a aquest càlcul es tria un edifici de fins a 3 plantes i màxim número d’unitats per baixant. 

 
 

Taula 15.2.3.1 Diàmetres baixants fecals.  
 

 
 

A continuació s’adjunta una taula resum del total de baixants fecals que hi ha i les seves 

característiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Taula 15.2.3.2 Baixants fecals.  
 
 TAULA BAIXANTS FECALS  

BAIXANT  REBEN MATERIAL  
Ø 

NOMINAL 

1 2rentavaixelles+ 
1aigüera+2desaigües 

PVC 60 

2 1bonera PVC 110 

3 
1abocador+ 

2lavabos+4wc PVC 110 

4 
1dutxa+3urinaris+3w

c+3lavabos 
PVC 110 

5 5lavabo+3urinaris+4
wc+1bonera 

PVC 110 

6 1abocador PVC 110 

7 
3wc+2lavabos+ 

3urinaris PVC 110 

8 
4wc+1abocador+2lav

abos 
PVC 110 

9 1wc+1lavabo PVC 110 

10 2wc+1lavabo PVC 110 

11 
2wc+3lavabos+ 

2urinaris PVC 110 

12 2lavabos+2wc PVC 110 
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15.2.4 Càlcul de col·lectors d’aigües fecals. 
 

Els col·lectors d’aigües fecals  es calculen a secció plena en règim permanent. 

El diàmetre dels col·lectors d’aigües fecals s’obté a la taula 4.5 del Document Bàsic HS 5 Evacuació 

d’aigües (Salubritat), en funció de la seva pendent i de la superficie a la que serveix. 

 
Taula 15.2.4.1 Diàmetres col·lectors horitzontals.  

 

 

A continuació s’adjunta una taula resum dels col·lectors fecals que hi ha amb els seus diàmetres. 

 
 

Taula 15.2.4.2 Col·lectors fecals. 

 
 
                                                                                                                                                                            

TAULA COL·LECTORS FECALS  

TRAM 
UD. 

DESCÀRREGA  
MATERIAL  LONGITUD PENDENT ØNOMINAL ØCOMERCIAL 

baixant 1-
Arqueta pas 

A 
36 PVC 10.12 1 60 60 

baixant 2-
Arqueta pas 

B 
3 PVC 8.80 1 110 110 

Arqueta peu 
baixant 3-

Arqueta pas 
A 

32 PVC 0.25 1 110 110 

Arqueta pas 
A-Arqueta 

pas B 
68 PVC 0.05 1 110 110 

Arqueta peu 
baixant 6-

Arqueta pas 
B 

8 PVC 2.90 1 110 110 

Arqueta pas 
B-Arqueta 

pas C 
79 PVC 6.72 1 110 110 

Arqueta peu 
baixant 4-

Arqueta pas 
C 

30 PVC 0.30 1 110 110 

Arqueta pas 
C-Arqueta 

pas G 
109 PVC 1.20 1 110 125 

Arqueta 
pasG-

Arqueta pas 
H 

121 PVC 3.65 1 110 125 

Arqueta peu 
baixant 5-

Arqueta pas 
D 

25 PVC 6.85 1 110 110 

Arqueta peu 
baixant 12-
Arqueta pas 

D 

14 PVC 19.77 1 110 110 
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15.2.5 Càlcul d’arquetes 
 
Les dimensions de les arquetes s’obtenen a la taula 4.13 del Document Bàsic HS 5 Evacuació d’aigües 

(Salubritat), en funció del diàmetre col·lector de sortida que tinguin. 

 
Taula 15.2.5.1 Dimensions arquetes.  

 

 
 

15.2.6 Càlcul de les bombes trituradores 
 

Per saber les dimensions de les bombes, cal saber quantes unitats de descàrrega li correspon a 

cadascuna d’elles. 

 

Sanitari 12: 

 

• Lavabo: 2 UD 

• WC: 5 UD 

 

Per tant, al sanitari 12 hi ha un total de 7 UD. 

 

Sanitari 13: 

 

• Lavabo: 2 UD 

• WC: 5 UD 

 

Per tant, al sanitari 13 hi ha un total de 7 UD. 

 

Sabent que 1UD equival a 0.047 l/s, diem que: 7 UD= 0.329 l/s. Si es passa a minuts; 0.329 l/s x 60 

min= 19.74 l/min. 

 

He escollit el model Clean WG, de la casal comercial Espa.  

Cada bomba anirà instal·lada al costat de cada vàter, la qual bombejarà les aigües fecals cap a la 

xarxa per a tal fi. 

 

Arqueta 
pasD-

Arqueta pas 
H 

78 PVC 13.30 1 110 110 

Arqueta pas 
H-Arqueta 

pas I 
199 PVC 0.22 1 110 125 

baixant 8-
Arqueta peu 

baixant 5 
32 PVC 3.75 1 110 110 

baixant 9-
Arqueta peu 

baixant 5 
7 PVC 6.30 1 110 110 

Arqueta peu 
baixant 10-
Arqueta pas 

E 

12 PVC 1.52 1 110 110 

Arqueta peu 
baixant 11-
Arqueta pas 

F 

20 PVC 2.90 1 110 110 

Arqueta pas 
F-Arqueta 

pas I 
20 PVC 2.32 1 110 110 

Arqueta peu 
baixant 7-

Arqueta pas 
E 

25 PVC 12.65 1 110 110 

Arqueta pas 
E-Arqueta 

pas I 
25 PVC 7.08 1 110 110 

Arqueta pas 
I-Arqueta 
sifònica 

244 PVC 0.97 1 110 125 
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16. ANNEX. CÀLCUL I DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ DE GAS. 

 
16.1 BASES DE CÀLCUL 

 

16.1.1 Característiques del gas subministrat 

 

Per procedir al disseny d’una instal·lació receptora de gas s’hauran de conèixer prèviament les 

característiques del gas distribuït, que hauran de ser facilitades en tots els casos per l’Empresa 

Subministradora. 

Les característiques facilitades són les següents: 

 

• Combustible: Gas natural 

• Família: Segona 

• Densitat relativa respecte de l’aire: 0,62 

• Poder calorífic superior (PCS) a 15ºC: 42 MJ/m³ (10.000 Kcal/m³) 

 

• Pressió de sortida en el conjunt de regulació: 20.0 mbar 

• Volum de fums secs: 10,2 m³ fums secs/m³ gas 

• Volum de fums humits: 12,4 m³ fums humits/m³ gas 

 
Les dades que facilita l’Empresa Subministradora són vàlides pel càlcul de la instal·lació, però no 

podran utilitzar-se fora d’aquest context. 

És fonamental conèixer la pressió de garantia en la clau d’escomesa, doncs d’això depèn la necessitat 

de preveure l’escalat de pressions o no (MPB, MPA o BP). 

 

16.1.2 Tipus d’instal·lació 

 

Pel càlcul de la instal·lació receptora s’ha de tenir en compte el tipus d’edificació en la que es va a 

realitzar, donat que, en funció de la tipologia de la mateixa, varia la instal·lació. En aquest cas, es tracta 

d’un edifici de nova construcció. 

 

 

 

 

 
 

16.1.3 Cabal màxim simultani 

 

Per realitzar el càlcul del cabal màxim simultani de l’edifici, s’haurà de saber el consum de gas i la 

potència nominal que tenen els aparells de combustió: 

 

Taula 16.1.3 Consum de gas i potència nominal.  
 

 

La determinació dels cabals màxims simultanis d’instal·lacions individuals s’efectua aplicant la següent 

expressió: 

 

Qsi=A+B+ C+D+...+N 
                2 

On: 

 

Qsi= cabal màxim de simultaneïtat en m³/h 

A i B= cabals dels dos aparells de major consum en m³/h 

C+D+...+N= cabals de la resta d’aparells en m³/h 

 

Qsi= 4.81 + 2.8 + 0.75= 7.98 m³/h  
                                2 
 

16.1.4 Cabal màxim de simultaneïtat d’escomeses interiors i instal·lacions comunes 
 
 

La determinació del cabal màxim de simultaneïtat de les escomeses interiors o de les instal·lacions 

comunes s’efectuarà sumant els cabals màxims de simultaneïtat de cadascuna de les vivendes 

existents de l’edifici susceptibles d’alimentar-se de la mateixa escomesa anterior i de la mateixa 

instal·lació comuna, assignant com a mínim el cabal de simultaneïtat corresponent al grau 1 de 

gasificació a aquelles vivendes que no estigui previst que es connectin a la instal·lació comuna per no  

existir instal·lació individual, i multiplicant el resultat per un coeficient de simultaneïtat que és en funció 

del número de vivendes i del tipus d’aparells instal·lats, tal com figura a continuació: 

APARELL  POTÈNCIA NOMINAL (Kcal/h)  GAS NATURAL (m³/h)  

Caldera instantània 29.333  2.8 

Cuina amb forn 43.500 4.81 

Fregidora 6.000 0.75 
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Qsc=Qsi  x  Sn 
On: 

 

Qsc= cabal màxim de simultaneïtat de l’escomesa interior i de la instal·lació 

Qsi= cabal màxim de simultaneïtat de cada vivenda o local en m³/h 

Sn= factor de simultaneïtat, en funció del número de vivendes que alimenta la instal·lació comuna i que estiguin 

instal·lades o no calderes de calefacció. 

 

De la taula següent, es triarà el factor de simultaneïtat S1, ja que no existeix cap caldera de calefacció: 

 
Taula 16.1.4 Factors de simultaneïtat.  

 

                   
 
 

16.1.5 Càlcul de les longituds equivalents i diàmetres 

 
Una vegada es té el cabal de gas de l’edifici, es divideix la instal·lació en trams, un tram general i l’altre 

interior. 

El tram general anirà des de la clau de ramal o d’escomesa fins la derivació individual de l’edifici. Pel 

que fa el tram interior, anirà des del comptador fins a l’últim aparell, en aquest cas fins la cuina-forn, 

que en aquest cas és l’aparell més llunyà. 

 
Al circular un gas per una conducció es produeix una disminució de la seva pressió, anomenada 

pèrdua de càrrega, que és deguda en primer lloc pel fregament del gas amb les parets de la  

 

 

 

 

 
 

canalització, i en segon lloc, pel fregament en els diversos accessoris de la mateixa, com són els colzes 

vàlvules, derivacions, etc. 

Per a compensar aquest segon efecte de pèrdua de càrrega i simplificar els càlculs, es pren com a 

longitud del tram la longitud real (LR) incrementant en un 20% anomenant-se longitud equivalent (LE). 

 

A partir de la longitud equivalent, el cabal i la pèrdua de càrrega, s’obtindrà el diàmetre de càlcul de 

cada tram. Per calcular aquests diàmetres, es realitzarà mitjançant el mètode simplificat per tal de no 

haver d’utilitzar la complexa fòrmula, s’ha recorregut a una sèrie de taules i àbacs de fàcil utilització 

basades en la fòrmula de Renouard. 

 
Taula 16.1.5 Longituds equivalents i diàmetres dels  trams.  

 

 

A continuació s’adapten els diàmetres obtinguts a mesures comercials de coure, per tat, els diàmetres 

finals són: 

 

• Escomesa interior: 25 x 28 

• Muntant: 25 x 28 

• Caldera: 16 x 18 

• Tram comú: 20 x 22 

• Fregidora: 16 x 18 

• Cuina: 19 x 22 

 
 

 

TRAMS LONGITUD (m)  CABAL (m³/h)  
PÈRDUA DE 
CÀRREGA 
(mm.c.a) 

LONGITUD 
EQUIVALENT 
(L x 1.2) (m) 

DIÀMETRE 
CÀLCUL (mm)  

Escomesa 
interior 

3.53 7.98 15 4.24 22.5 

Muntant 3.20 7.98 15 3.84 22.5 

Caldera 0.54 2.8 15 0.65 15 

Tram comú 4.78 5.18 15 5.74 20 

Fregidora 2.74 0.37 15 3.29 15 

Cuina 0.98 4.81 15 1.18 17.5 
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16.1.6 Assajos i verificacions 

 

Segons la tipologia dels aparells seran necessaris uns assajos o uns altres. En aquest cas, hi ha 

aparells del tipus A i C, així que els assajos que són necessaris són els següents: 

 

Taula 16.1.6 Assajos necessaris.  

 

Els riscos que presenta una deficient utilització del gas natural són: 

 

• Incendis i explosions 

• Intoxicacions per CO (mala combustió) 

• Asfixia 

16.1.6.1 Prova d’estanqueïtat 

 

Una vegada la instal·lació receptora i amb anterioritat a la seva posada en disposició de servei per part 

de l’empresa subministradora, s’haurà de sotmetre’s a una prova d’estanqueïtat, havent de ser 

satisfactori el seu resultat, és a dir, no detectar-se cap fuita. 

 

Aquesta prova es realitzarà en tots els trams que formin la instal·lació receptora, és a dir, des de la clau 

de l’escomesa, exclosa aquesta, fins les claus de connexió de l’aparell, incloses aquestes, i sempre 

abans d’ocultar, enterrar o encastar les canonades. 

Haurà de ser realitzada per l’empresa subministradora utilitzant com fluid de prova aire o gas inert, 

estant prohibit l’ús del gas de subministrament o de qualsevol altre tipus de gas o líquid. 

 
 

 
 

Aquesta prova no inclou als reguladors d’abonat, vàlvules de seguretat per defecte de pressió i 

comptadors, pel que aquests hauran d’aillar-se mitjançant claus de tall o desmuntar-se de la 

instal·lació, col·locant els corresponents ponts o taps extrems. 

Tampoc inclou els aparells a gas, ni la seva connexió a la instal·lació receptora. 

 

Si la prova d’estanqueïtat es realitza conjuntament amb la posada en disposició de servei que realitza 

l’empresa subministradora, podrà realitzar-se amb els reguladors d’abonat, vàlvules de seguretat per 

defecte de pressió i comptadors muntats, seguint el procediment establert per l’empresa 

subministradora per efectuar la prova. 

 

Amb anterioritat a la realització de la prova d’estanqueïtat, s’haurà d’assegurar que estan tancades les 

claus que delimiten la part de la instal·lació a assajar, col·locats els ponts i taps extrems necessaris i a 

més, que es troben obertes les claus intermitges. 

 

Per arribar al nivell de pressió necessari en el tram a provar, haurà de connectar-se en un punt del 

mateix, generalment a través d’una clau, la d’entrada del comptador, del regulador, etc, del dispositiu 

adequat per injectar aire o gas inert, controlant la seva pressió mitjançant l’element de mesura adequat 

al rang de pressió de la prova, injectant aire o gas inert fins aconseguir el nivell de pressió necessari 

per realitzar la prova segons la pressió de servei del tram. 

 

Una vegada aconseguit el nivell de pressió necessari per a la realització per a la realització de la prova 

d’estanqueïtat, es deixa transcórrer el temps precís per a que s’estabilitzi la temperatura i es pren 

lectura de la pressió que indica l’element de mesura, començant en aquest moment el període d’assaig. 

 

Paral·lelament, es maniobraran les claus intermitges per a verificar la seva estanqueïtat amb relació a 

l’exterior, tant en la posició d’obertes com en la posició de tancades. 

 

Una vegada passat el període d’assaig, intentant que durant aquest període la temperatura es 

mantingui el més estable possible, es prendrà de nou lectura de la pressió en l’aparell de mesura i es 

compararà amb la lectura inicial, donant-se com a correcta la prova si no s’observa disminució de la 

pressió en el període d’assaig. 

 

En el supòsit que la prova d’estanqueïtat no dongui resultat satisfactori, és a dir, que s’observa una 

disminució de pressió, hauran de localitzar-se les possibles fuïtes utilitzant aigua sabonosa o un 

producte similar, corretgir-se les mateixes i repetir la prova d’estanqueïtat. 

COMPROVACIONS A 
REALITZAR  

APARELL DE CIRCUIT OBERT  
APARELLS DE CIRCUIT ESTANC 

(Tipus C)  
No conduïts (Tipus A)  

Cuina, forn, fregidora 

Correcte muntatge de 
l’aparell 

Sí Sí 

Estanqueïtat de la connexió 
de l’aparell 

SSíí Sí 

Anàlisi dels productes de la 
combustió 

NNoo Sí 

Medició del CO-ambient SSíí No 

Tir del conducte d’evacuació NNoo Sí 
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Si s’observessin variacions de la pressió i s’intuïs que puguin ser degudes a variacions de la 

temperatura, haurà de repetir-se la prova en hores en les que es prevegui que no es produiran 

aquestes variacions. En el supòsit de que no sigui possible, es registrarà la temperatura del fluid de 

prova, aire o gas inert, al llarg de la mateixa, evaluant al final la seva possible repercussió. 

 

Tant el nivell de pressió de la prova com el temps d’assaig depenen de la pressió de servei del tram, i 

s’indiquen a continuació. 

 

16.1.6.2 Prova de l’estanqueïtat per trams en mitja pressió B 

 

La prova d’estanqueïtat pels trams d‘instal·lació receptora en mitja pressió B s’haurà de realitzar a una 

pressió efectiva (o relativa) mínima de 5 bar, la qual haurà de ser verificada a través d’un manòmetre 

amb fons d’escala no superior a 10 bar i resolució mínima de 0,1 bar. 

La duració de la prova d’estanqueïtat serà d’1 hora comptada a partir de l’estabilització de la pressió en 

el tram, podent-se reduïr a ½ hora quan la longitud del mateix sigui inferior a 10 m. 

Per considerar correcta la prova d’estanqueïtat, no s’han d’observar variacions de la pressió en tota la 

duració de la prova. 

 

16.1.6.3 Prova de l’estanqueïtat per trams en baixa pressió 

 

La prova d’estanqueïtat pels trams d’instal·lació receptora alimentada en BP ha de realitzar-se a una 

pressió efectiva (o relativa) mínima de 50 mbar, la qual haurà de ser verificada, preferentment, 

mitjançant un manòmetre de columna d’aigua capaç de mesurar 500 mm.c.d.a equivalent a 50 mbar. 

 

La duració de la prova d’estanqueïtat serà, com a mínim, de 10 minuts si la longitud és superior a 10 

metres, o de 15 minuts si la longitud és superior a 10 metres, comptats tots dos a partir de 

l’estabilització de la pressió en el tram. 

 

Per considerar correcta la prova d’estanqueïtat no s’han d’observar variacions de la pressió al llarg de 

tota la prova. 

NOTA: la prova d’estanqueïtat en el tram del ramal exterior correspon a l’Empresa Subministradora.  

 

 

 

 

 
 

16.1.6.4 Verificació de l’estanqueïtat de reguladors, vàlvules de seguretat i 

comptadors 

 

L’estanqueïtat de les unions i dels elements i accessoris que composen els reguladors d’abonat, les 

vàlvules de seguretat per defecte de pressió i els comptadors, es verificarà a la pressió de servei una 

vegada hagi conclòs satisfactòriament la prova d’estanqueïtat de la instal·lació receptora i amb 

anterioritat a la posada en disposició de servei per part de l’Empresa Subministradora. 

 

Les posibles fuïtes es detectaran mitjançant aigua sabonosa, o producte similar, o mitjançant un 

detector de gas adequat si la verificació la realitza l’Empresa Subministradora amb el gas de 

subministrament. 
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17. ANNEX. CÀLCUL I DIMENSIONAMENT D’INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ 

 

17.1 CÀLCULS DE CÀRREGUES TÈRMIQUES (PROGRAMARI SAUNIER DUVAL) 

 

A continuació s'adjunta el càlcul mitjançant el programa de climatització de Saunier Duval. 

Per al correcte dimensionament de la instal·lació de climatització, s'han tingut en compte els següents 

criteris: 

 

• S'ha escollit la zona de Barcelona com a ubicació de l'edifici a dimensionar. Això implica una 

temperatura exterior, de 32ºC a l'estiu i d'1,2ºC a l'hivern. I una temperatura interior de 20ºC a 

l'hivern i 24ºC a l'estiu. 

• El dimensionament s'ha realitzat tenint en compte un edifici destinat a despatxs i aules. 

L'estructura de l'edifici és amb aïllament. 

– Coeficient de transmissió de murs amb aïllament és de 0,60 Kcal/h.m² 

–Coeficient de protecció de radiació solar de finestres amb persianes exteriors és de 0,45 

Kcal/h.m² 

– Coeficients dels envans interiors és d'1,79 Kcal/h.m² 

– Coeficients de sostres interiors amb aïllament és de 0.60 Kcal/h.m² 

– Coeficients de sostres exteriors (teulada o terrassa amb aïllament) és de 0.60 Kcal/h.m² 

– Coeficients del terra amb aïllament és de 0.60 Kcal/h.m² 

– Els coeficients de transmissió de calor han estat escollit per defecte excepte en les finestres i 

portes, on es col·locaran de climalit doble. (2.90 kcal/h.m² ºC) 

– L'orientació més desfavorable és la Nord. 

– Les estades a climatitzar seran les aules, despatxs, zones de pas, biblioteca, bar, taller d’art i 

sala d’actes. 

– Les estances tenen diferents orientacions i s'especificaran més endavant. 

– En cadascuna d'aquestes estades s'ha tingut en compte les superfícies de les parets interiors i 

exteriors, així com les seves respectives portes i finestres.  

– Renovacions/hora: depenent de la seva superfície, les estances tindran diferents renovacions 

d’aire les quals, s’especificaran més endavant. 

– Nº ocupants: depenent de la seva superfície i funció, les estances tindran diferents número 

d’ocupants els quals, s’especificaran més endavant. 
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17.2 CÀLCUL DE LA PLANTA REFREDADORA 

 

Les càrregues tèrmiques totals que surten són de 150.648 Frig./h. o el que és el mateix, una capacitat 

frigorífica de 175.172 Watt/h. 

Una vegada es saben les necessitats frigorífiques, es tria el tipus de climatitzador. Com s’ha comentat 

anteriorment, s’utilitzarà una planta refredadora aire-aigua de la casa comercial Carrier, amb una 

potència frigorífica de 198 kW i una potència calorífica de 87.000 W/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17.2.1 Dades de la planta refredadora 

DADES FÍSIQUES 30 RA-200 

Capacitat frigorífica nominal 

Eficiència energètica estacional (ESEER) 
198 KW 

3.32 kW/kW 

Pes en funcionament amb mòdul hidrònic 

Bomba doble 

Dual pump 

Pes en funcionament sense mòdul hidrònic 

 
2133 kg 

2221 kg 

1986 kg 

 Carga de refrigerant  

Circuit A 

Circuit B 

 

21 kg 

28 kg 

Compresso rs 

Quantitat, circuit A 

Quantitat circuit B 

Nº d’etapes de capacitat 

Capacitat mínima 

Hermètic de scroll, 48.3 r/s 

2 % 

3 %  

5 % 

20 % 
Tipus de control  PRO-DIALOG Plus 

Condensadors  

Ventiladors  

Quantitat 

Cabal total d’aire (alta velocitat) 

Velocitats (alta/baixa) 

Tub de coure ranurats, aletes d’alumini 

Ventiladors axials Flying Bird amb anell exterior 

4 

17343 l/s 

11.5/5.8 r/s 
Evaporador  

Volum d’aigua 

Pressió màxima de funcionament en el costat de l’aigua 

Opció sense mòdul hidrònic 

Unitat amb mòdul hidrònic 

Intercanviador de calor de plaques 

22 l 

 

1000 kPa 

400 kPa 

Mòdul hidrònic  

Bomba, centrífuga única, 48.3 r/s 

Quantitat 

Volum del dipòsit de dilatació 

Pressió del dipòsit de dilatació 

 

Monocell 

1 

50 l 

150 kPa 

Connexions d’aigua 

Diàmetre 

Diàmetre exterior del tub 

 

3 pulg. 

88.9 mm 
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17.3 DIMENSIONS DELS DIFUSORS 

 

Segons les càrregues tèrmiques del bar obtingudes, la zona es climatitzarà amb difusors la dimensió 

dels quals i els m³/h que expulsa cada difusor queden reflexades a la taula de l’apartat del càlcul dels 

conductes dels difusors. 

 

17.4 DIMENSIONS DE LES TOVERES 

 

Les càrregues tèrmiques de la sala d’actes obtingudes, la zona es climatitzarà amb toveres la dimensió 

de les quals i els m³/h que expulsa cadascuna queden reflexades a la taula de l’apartat del càlcul dels 

conductes de les toveres. 

 

Taula 17.4.1 Dimensions de les toveres 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.5 DIMENSIONS DE LES REIXETES D’EXTRACCIÓ D’AIRE 

 

Donades les càrregues tèrmiques de la sala d’actes i del bar, s’ha triat la dimensió de cada reixeta i els 

m³/h que retorna cadascuna d’elles. 

Les dimensions es poden contemplar a la taula que ve a continuació. 
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Taula 17.5.1 Dimensions de les reixetes d’extracció  d’aire 

 

 

17.6 DIMENSIONS DE LES REIXETES D’APORTACIÓ D’AIRE 

 

Les dimensions de les reixetes d’aportació d’aire exterior van en funció dels m² del local a climatitzar i 

del tipus d’ús al qual estigui destinat. 

Les zones on es col·locaran aquestes reixes seran al bar i a la sala d’actes. Les dimensions de les 

reixes són les següents: 

 

• Reixa aportació aire al bar: 15 x 20 cm 

• Reixa aportació aire a la sala d’actes: 15 x 20 cm 

 

17.7 DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES DE LES UNITATS FAN COIL PER A CONDUCTES   

         HORITZONTALS 

 

Les dimensions i característiques de les unitats Fan coil per a conductes horitzontals pel bar i la sala 

d’actes, queden reflexades a la taula que s’exposa a continuació: 

 

 

 

 

 

 
 

Taula 17.7.1 Dimensions de les unitats fan coil per  a conductes horiztontals 

 

 

 

17.7 CÀLCUL DELS CONDUCTES DE LES TOVERES 

 

Segons el cabal d’aire que necessita la sala d’actes, s’ha pogut realitzar, mitjançant el programa 

informàtic de Saunier Duval, els càlculs necessaris per obtenir les dimensions dels conductes que 

alimenten a les toveres. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal·lacions del Casal de Cultura de Matadepera 
 

155

 

 

 
 

17.8 CÀLCUL DELS CONDUCTES DELS DIFUSORS 

 

Segons el cabal d’aire que necessita el bar, s’ha pogut realitzar, mitjançant el programa informàtic de 

Saunier Duval, els càlculs necessaris per obtenir les dimensions dels conductes que alimenten als 

difusors. 
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18. ANNEX. CÀLCUL I DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT I POSADA A 

TERRA 

 

18.1 SELECCIÓ DE LES LÍNIES 

 

Pel càlcul dels circuits s'han tingut en compte els següents factors: 

    - Caiguda de tensió 

        - Circuits interiors de la instal·lació: 

          3% per circuits d'enllumenat. 

          5% per a la resta de circuits. 

−  Imax: La intensitat que circula per la línia (I) no ha de superar el valor d'intensitat màxima 
admissible (Iz). 

  

Els resultats obtinguts per la caiguda de tensió es resumeix en les següents taules: 

 

Taula 18.1.1 Línia general 

Esquemes  Tipus  P Calc 
(kW) 

f.d.p  Longitud  
(m) 

Línia  Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t  
(%) 

c.d.t Acum  
(%) 

Acometida local T 64.64 0.92 Pont H07Z1 4 x 70 + 1 G 35 149.0 53.4 0  0.50 
Esquema elèctric T 64.64 0.92 10.0 H07Z1 4 x 70 + 1 G 35 149.0 53.4 0.07 0.57 

 

Càlculs de factors de correcció per canalització 

Els següents factors de correcció calculats segons el tipus d'instal.lació ja estan contemplats en els 

valors d'intensitat màxima admissible (Iz) de la taula anterior. 

Taula 18.1.2 Factors de correcció 

Esquemes  Tipus d'instal.lació  Factor de correcció  
Acometida local Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits 
1.00 

Esquema elèctric Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 63 mm 

1.00 

 

Taula 18.1.3 Quadre general de distribució 

Esquemes  Tipus  P Calc 
(kW) 

f.d.p  Longitud  
(m) 

Línia  Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t  
(%) 

c.d.t Acum  
(%) 

Esquema elèctric T 67.79 0.92 10.0 H07Z1 4 x 70 + 1 G 35 149.0 106.9 0.14 0.71 
Quadre general T 6.84 0.90 Pont H07Z1 5 G 2.5 16.0 11.0 0.02 0.73 
F1 T 4.50 0.90 10.0 H07Z1 5 G 1.5 11.5 7.2 0.41 1.13 
F2 M 2.30 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 11.1 1.25 1.98 

Esquemes  Tipus  P Calc 
(kW) 

f.d.p  Longitud  
(m) 

Línia  Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t  
(%) 

c.d.t Acum  
(%) 

F3 M 2.30 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 11.1 1.25 1.98 
F4 M 2.30 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 11.1 1.25 1.98 
Fase R soterrani 1 T 12.84 0.97 Pont H07Z1 5 G 4 21.0 19.2 0.02 0.73 
Enllumenat R M 2.31 1.00 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 10.0 1.54 2.27 
Enllumenat S M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.73 
Enllumenat T M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.73 
Enllumenat 
emergencia 

M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.73 

Base endoll R M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 2.33 3.06 
Base endoll S M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 2.33 3.06 
Base endoll T M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 2.33 3.06 
Fase S soterrani 2 T 10.53 0.95 Pont H07Z1 5 G 2.5 16.0 16.0 0.03 0.74 
Enllumenat R M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.74 
Enllumenat S M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.74 
Enllumenat T M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.74 
Enllumenat 
emergencia 

M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.74 

Base endoll R M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 2.33 3.07 
Base endoll S M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 2.33 3.07 
Base endoll T M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 2.33 3.07 
Fase T soterrani 3 T 10.53 0.95 Pont H07Z1 5 G 2.5 16.0 16.0 0.03 0.74 
Enllumenat R M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.74 
Enllumenat S M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.74 
Enllumenat T M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.74 
Enllumenat 
emergencia 

M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.74 

Base endoll R M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 2.33 3.07 
Base endoll S M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 2.33 3.07 
Base endoll T M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 2.33 3.07 
Fase R Planta 
semisoterrani 

M 9.03 0.95 Pont RZ1 0.6/1 kV 3 G 10 65.0 41.2 0.04 0.75 

Enllumenat R M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 0.0 0  0.75 
Enllumenat S M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 0.0 0  0.75 
Enllumenat T M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 0.0 0  0.75 
Enllumenat 
emergencia 

M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 0.0 0  0.75 

Base endoll R M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 16.0 2.33 3.08 
Base endoll S M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 0.0 0  0.75 
Base endoll T M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 0.0 0  0.75 
Clima M 7.89 0.95 20.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 6 46.0 35.9 2.32 3.07 
Fase S Planta 
baixa 

T 16.52 0.95 Pont H07Z1 5 G 16 59.0 25.2 0.01 0.71 

Secundari Planta 
baixa 

M 8.35 0.95 20.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 6 46.0 38.1 2.46 3.17 
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Esquemes  Tipus  P Calc 
(kW) 

f.d.p  Longitud  
(m) 

Línia  Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t  
(%) 

c.d.t Acum  
(%) 

Subquadre bar T 24.69 0.95 20.0 H07Z1 5 G 16 59.0 37.7 0.43 1.14 
Fase T Planta pis T 14.46 0.95 Pont H07Z1 5 G 6 32.0 22.0 0.02 0.72 
Enllumenat R M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 0.0 0  0.72 
Enllumenat S M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 0.0 0  0.72 
Enllumenat T M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 0.0 0  0.72 
Enllumenat 
emergencia 

M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 0.0 0  0.72 

Base endoll R M 3.51 0.95 10.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 16.0 1.17 1.89 
Base endoll S M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 16.0 2.33 3.06 
Base endoll T M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 16.0 2.33 3.06 
Clima M 3.93 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 17.9 2.62 3.34 
Fase Serveis 
generals 

T 32.48 0.81 Pont RZ1 0.6/1 kV 4 x 25 + 1 G 16 95.0 57.3 0.01 0.72 

Ascensor T 3.40 0.80 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 40.0 6.1 0.17 0.88 
Telecomunicacions M 3.51 0.95 20.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 6 46.0 16.0 1.03 1.75 
Climatització T 43.75 0.80 20.0 RZ1 0.6/1 kV 4 x 25 + 1 G 16 95.0 78.9 0.51 1.22 
 

Càlculs de factors de correcció per canalització 

Els següents factors de correcció calculats segons el tipus d'instal.lació ja estan contemplats en els 

valors d'intensitat màxima admissible (Iz) de la taula anterior. 

Taula 18.1.4 Factors de correcció 

Esquemes  Tipus d'instal.lació  Factor de 
correcció 

Esquema elèctric Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 63 mm 

1.00 

Quadre general Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant 

1.00 

F1 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 

1.00 

F2 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 

1.00 

F3 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 

1.00 

F4 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 

1.00 

Fase R soterrani 1 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant 

1.00 

Enllumenat R Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 

1.00 

Enllumenat S Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 

1.00 

Enllumenat T Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 

1.00 

Esquemes  Tipus d'instal.lació  Factor de 
correcció 

Enllumenat 
emergencia 

Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 

1.00 

Base endoll R Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 

1.00 

Base endoll S Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 

1.00 

Base endoll T Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 

1.00 

Fase S soterrani 2 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant 

1.00 

Enllumenat R Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 

1.00 

Enllumenat S Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 

1.00 

Enllumenat T Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 

1.00 

Enllumenat 
emergencia 

Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 

1.00 

Base endoll R Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 

1.00 

Base endoll S Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 

1.00 

Base endoll T Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 

1.00 

Fase T soterrani 3 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant 

1.00 

Enllumenat R Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 

1.00 

Enllumenat S Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 

1.00 

Enllumenat T Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 

1.00 

Enllumenat 
emergencia 

Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 

1.00 

Base endoll R Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 

1.00 

Base endoll S Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 

1.00 

Base endoll T Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 

1.00 

Fase R Planta 
semisoterrani 

Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits 

1.00 

Enllumenat R Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 

1.00 

Enllumenat S Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 

1.00 
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Esquemes  Tipus d'instal.lació  Factor de 
correcció 

Enllumenat T Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 

1.00 

Enllumenat 
emergencia 

Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 

1.00 

Base endoll R Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 20 mm 

1.00 

Base endoll S Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 

1.00 

Base endoll T Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 

1.00 

Clima Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 25 mm 

1.00 

Fase S Planta baixa Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits 

1.00 

Secundari Planta 
baixa 

Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 25 mm 

1.00 

Subquadre bar Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 40 mm 

1.00 

Fase T Planta pis Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits 

1.00 

Enllumenat R Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 

1.00 

Enllumenat S Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 

1.00 

Enllumenat T Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 

1.00 

Enllumenat 
emergencia 

Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 

1.00 

Base endoll R Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 20 mm 

1.00 

Base endoll S Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 20 mm 

1.00 

Base endoll T Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 20 mm 

1.00 

Clima Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 20 mm 

1.00 

Fase Serveis 
generals 

Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits 

1.00 

Ascensor Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 25 mm 

1.00 

Telecomunicacions Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 25 mm 

1.00 

Climatització Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 50 mm 

1.00 

 

 

Quadres secundaris i composició 

 

Taula 18.1.5 Secundari de planta baixa 

 

Esquemes  Tipus  P Calc 
(kW) 

f.d.p  Longitud  
(m) 

Línia  Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t  
(%) 

c.d.t Acum  
(%) 

Enllumenat R M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 0.0 0  3.17 
Enllumenat S M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 0.0 0  3.17 
Enllumenat T M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 0.0 0  3.17 
Enllumenat emergencia M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 0.0 0  3.17 
Base endoll R M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 4 27.0 16.0 1.45 4.63 
Base endoll S M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 4 27.0 16.0 1.45 4.63 
Base endoll T M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 0.0 0  3.17 
Clima M 1.33 0.95 20.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 6.1 1.44 4.62 

 

Taula 18.1.6 Subquadre bar 

 

Esquemes  Tipus  P Calc 
(kW) 

f.d.p  Longitud  
(m) 

Línia  Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t  
(%) 

c.d.t Acum  
(%) 

Enllumenat R M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 0.0 0  1.14 
Enllumenat S M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 0.0 0  1.14 
Enllumenat T M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 0.0 0  1.14 
Enllumenat emergencia M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 0.0 0  1.14 
Base endoll R M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 16.0 2.33 3.47 
Base endoll S M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 16.0 2.33 3.47 
Base endoll T M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 16.0 2.33 3.47 
Nevera M 3.60 1.00 20.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 15.6 2.39 3.53 
Cafetera M 2.00 0.95 20.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 9.1 2.17 3.31 
Fregidora M 2.00 0.95 20.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 9.1 2.17 3.31 
Campana extractora M 2.00 0.95 20.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 9.1 2.17 3.31 
Forn T 11.00 0.95 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 40.0 16.7 0.54 1.68 
Muntacarregues T 4.38 0.80 20.0 H07Z1 5 G 1.5 13.5 7.9 0.79 1.93 
clima M 2.65 0.95 20.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 6 46.0 12.1 0.78 1.92 
Termo M 3.00 0.95 20.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 6 46.0 13.7 0.88 2.02 
Telecos M 0.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 0.0 0  1.14 
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Càlculs de factors de correcció per canalització 

Els següents factors de correcció calculats segons el tipus d'instal.lació ja estan contemplats en els 

valors d'intensitat màxima admissible (Iz) de la taula anterior. 

 

Taula 18.1.6 Secundari de planta baixa 

 

Esquemes  Tipus d'instal.lació  Factor de correcció  
Enllumenat R Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 
1.00 

Enllumenat S Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 

1.00 

Enllumenat T Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 

1.00 

Enllumenat emergencia Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 

1.00 

Base endoll R Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 20 mm 

1.00 

Base endoll S Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 20 mm 

1.00 

Base endoll T Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 

1.00 

Clima Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 

1.00 

 

Taula 18.1.7 Subquadre bar 

 

Esquemes  Tipus d'instal.lació  Factor de correcció  
Enllumenat R Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 
1.00 

Enllumenat S Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 

1.00 

Enllumenat T Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 

1.00 

Enllumenat emergencia Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 

1.00 

Base endoll R Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 20 mm 

1.00 

Base endoll S Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 20 mm 

1.00 

Base endoll T Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 20 mm 

1.00 

Nevera Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 20 mm 

1.00 

Esquemes  Tipus d'instal.lació  Factor de correcció  
Cafetera Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 
1.00 

Fregidora Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 

1.00 

Campana extractora Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 

1.00 

Forn Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 25 mm 

1.00 

Muntacarregues Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 20 mm 

1.00 

clima Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 25 mm 

1.00 

Termo Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 25 mm 

1.00 

Telecos Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 16 mm 

1.00 

  
 

18.2  CÀLCUL DE LES PROTECCIONS  
 

Sobrecàrrega 

Per que la línia quedi protegida a sobrecàrrega, la protecció ha de complir simultàniament les següents 

condicions: 

Ius <= In <= Iz cable 

Itc <= 1.45 x Iz cable 

Estant presentades en la llista de comprovacions de la següent manera: 

−  Ius = Intensitat d'ús prevista al circuit. 

−  In = Intensitat nominal del fusible o magnetotèrmic. 

−  Iz = Intensitat admisible del conductor o del cable. 

−  Itc = Intensitat dispar del dispositiu a temps convencional. 

 Altres dades de la taula són: 

−  P Calc = Potència calculada. 

−  Tipus = (T) Trifàsica, (M) Monofàsica. 

Curt circuit 

Per a que la línia quedi protegida a curt circuit, el poder de tall de la protecció ha d'ésser major al valor 

de la intensitat màxima de curt circuit: 

Icu >= Icc màx 



 Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal·lacions del Casal de Cultura de Matadepera 160

 
 

A més a més, la protecció ha d'ésser capaç de disparar en un temps menor que el temps que tarden 

els aïllaments del conductor en danyar-se per l'elevació de la temperatura. Aixó ha de passar tant en el 

cas del curt circuit màxim, com en el cas del curt circuit mínim: 

Per a Icc màx: Tp CC màx < Tcable CC màx 

Per a Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín 

Estant presentades en la llista de comprovacions de la següent manera: 

−  Icu = Intensitat de tall últim del dispositiu. 

−  Ics = Intensitat de tall en servei. Es recomana que superi la Icc en proteccions instal.lades en 

connexió de servei del circuit. 

−  Tp = Temps de dispar del dispositiu a la intensitat de curt circuit. 

−  Tcable = Valor de temps admissible pels aïllaments del cable a la intensitat de curt circuit. 

 El resultat dels càlculs de les proteccions de sobrecàrrega i curt circuit de la instal.lació es resumen en 

les següents llistes: 

Línia general 

Taula 18.2.1 Sobrecàrrega 

Esquemes  P Calc 
(kW) Tipus  Ius 

(A) Proteccions Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Acometida 
local 

64.64 T 53.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 125 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

149.0 181.3 216.1 

Esquema 
elèctric 

64.64 T 53.4 - 149.0 - 216.1 

 

Taula 18.2.2 Curt circuit 

Esquemes  Tipus  Proteccions 

Icu 
(kA) 

Ics 
(kA)  

Icc 
màx 
mín 
(kA) 

Tcable  
CC màx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC màx 
CC mín 

(s) 
Acometida 
local 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 125 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

6.0 6.0 5.0 
2.5 

2.59 
>= 5 

0.10 
0.10 

Esquema 
elèctric 

T - - - 5.0 
2.3 

2.61 
>= 5 

- 
- 

Quadre general de distribució 

 

 

 

Taula 18.2.3 Sobrecàrrega 

 

Esquemes P Calc 
(kW) Tipus  Ius 

(A) Proteccions Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 

Esquema 
elèctric 67.79 T 106.9 

EN60898 6kA Curva C 
In: 125 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

149.0 181.3 216.1 

Quadre 
general 6.84 T 11.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

16.0 18.9 23.2 

F1 4.50 T 7.2 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

11.5 14.5 16.7 

F2 2.30 M 11.1 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

13.0 18.9 18.9 

F3 2.30 M 11.1 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

13.0 18.9 18.9 

F4 2.30 M 11.1 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

13.0 18.9 18.9 

Fase R soterrani 1 12.84 T 19.2 

EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

21.0 29.0 30.5 

Enllumenat R 2.31 M 10.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

17.5 14.5 25.4 

Enllumenat S 0.00 M 0.0 
EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

13.0 8.7 18.9 

Enllumenat T 0.00 M 0.0 
EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

13.0 8.7 18.9 
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Esquemes P Calc 
(kW) Tipus  Ius 

(A) Proteccions Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 

Enllumenat emergencia 0.00 M 0.0 
EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

13.0 8.7 18.9 

Base endoll R 3.51 M 16.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

17.5 23.2 25.4 

Base endoll S 3.51 M 16.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

17.5 23.2 25.4 

Base endoll T 3.51 M 16.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

17.5 23.2 25.4 

Fase S soterrani 2 10.53 T 16.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

16.0 23.2 23.2 

Enllumenat R 0.00 M 0.0 
EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

13.0 8.7 18.9 

Enllumenat S 0.00 M 0.0 
EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

13.0 8.7 18.9 

Enllumenat T 0.00 M 0.0 
EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

13.0 8.7 18.9 

Enllumenat emergencia 0.00 M 0.0 
EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

13.0 8.7 18.9 

Base endoll R 3.51 M 16.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

17.5 23.2 25.4 

Base endoll S 3.51 M 16.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

17.5 23.2 25.4 

Base endoll T 3.51 M 16.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

17.5 23.2 25.4 

Fase T soterrani 3 10.53 T 16.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

16.0 23.2 23.2 

Esquemes P Calc 
(kW) Tipus  Ius 

(A) Proteccions Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 

Enllumenat R 0.00 M 0.0 
EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

13.0 8.7 18.9 

Enllumenat S 0.00 M 0.0 
EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

13.0 8.7 18.9 

Enllumenat T 0.00 M 0.0 
EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

13.0 8.7 18.9 

Enllumenat emergencia 0.00 M 0.0 
EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

13.0 8.7 18.9 

Base endoll R 3.51 M 16.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

17.5 23.2 25.4 

Base endoll S 3.51 M 16.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

17.5 23.2 25.4 

Base endoll T 3.51 M 16.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

17.5 23.2 25.4 

Fase R Planta 
semisoterrani 9.03 M 41.2 

EN60898 6kA Curva C 
In: 50 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

65.0 72.5 94.3 

Enllumenat R 0.00 M 0.0 
EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

15.0 8.7 21.8 

Enllumenat S 0.00 M 0.0 
EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

15.0 8.7 21.8 

Enllumenat T 0.00 M 0.0 
EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

15.0 8.7 21.8 

Enllumenat emergencia 0.00 M 0.0 
EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

15.0 8.7 21.8 

Base endoll R 3.51 M 16.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

21.0 23.2 30.5 

Base endoll S 0.00 M 0.0 
EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

15.0 8.7 21.8 
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Esquemes P Calc 
(kW) Tipus  Ius 

(A) Proteccions Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 

Base endoll T 0.00 M 0.0 
EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

15.0 8.7 21.8 

Clima 7.89 M 35.9 

EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

46.0 58.0 66.7 

Fase S Planta baixa 16.52 T 25.2 

EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

59.0 58.0 85.6 

Secundari Planta baixa 8.35 M 38.1 

EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

46.0 58.0 66.7 

Subquadre bar 24.69 T 37.7 

EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

59.0 58.0 85.6 

Fase T Planta pis 14.46 T 22.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

32.0 36.3 46.4 

Enllumenat R 0.00 M 0.0 
EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

15.0 8.7 21.8 

Enllumenat S 0.00 M 0.0 
EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

15.0 8.7 21.8 

Enllumenat T 0.00 M 0.0 
EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

15.0 8.7 21.8 

Enllumenat emergencia 0.00 M 0.0 
EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

15.0 8.7 21.8 

Base endoll R 3.51 M 16.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

21.0 23.2 30.5 

Base endoll S 3.51 M 16.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

21.0 23.2 30.5 

Base endoll T 3.51 M 16.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

21.0 23.2 30.5 

Esquemes P Calc 
(kW) Tipus  Ius 

(A) Proteccions Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 

Clima 3.93 M 17.9 

EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

21.0 29.0 30.5 

Fase Serveis generals 32.48 T 57.3 

EN60898 6kA Curva C 
In: 80 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

95.0 116.0 137.8 

Ascensor 3.40 T 6.1 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

40.0 14.5 58.0 

Telecomunicacions 3.51 M 16.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

46.0 23.2 66.7 

Climatització 43.75 T 78.9 

EN60898 6kA Curva C 
In: 80 A; Un: 240 / 415 V; 

Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

95.0 116.0 137.8 

 

Taula 18.2.4 Curt circuit 

 

Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA)  

Ics 
(kA)  

Icc 
màx 
mín 
(kA) 

Tcable  
CC màx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC màx 
CC mín 

(s) 
Esquema elèctric T EN60898 6kA Curva C 

In: 125 A; Un: 240 / 415 V; 
Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 

6.0 6.0 4.6 
2.2 

3.00 
>= 5 

0.10 
0.10 

Quadre general T EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 4.4 
2.0 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

F1 T EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 4.0 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

F2 M EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.0 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

F3 M EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.0 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

F4 M EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.0 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA)  

Ics 
(kA)  

Icc 
màx 
mín 
(kA) 

Tcable  
CC màx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC màx 
CC mín 

(s) 
Fase R soterrani 1 T EN60898 6kA Curva C 

In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 4.4 
2.1 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Enllumenat R M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.1 
0.5 

< 0.1 
0.36 

- 
0.10 

Enllumenat S M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.1 
0.3 

< 0.1 
0.29 

- 
0.10 

Enllumenat T M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.1 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Enllumenat 
emergencia 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.1 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Base endoll R M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.1 
0.5 

< 0.1 
0.36 

- 
0.10 

Base endoll S M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.1 
0.5 

< 0.1 
0.36 

- 
0.10 

Base endoll T M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.1 
0.5 

< 0.1 
0.36 

- 
0.10 

Fase S soterrani 2 T EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 4.4 
2.0 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Enllumenat R M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.0 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Enllumenat S M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.0 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Enllumenat T M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.0 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Enllumenat 
emergencia 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.0 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Base endoll R M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.0 
0.5 

< 0.1 
0.37 

- 
0.10 

Base endoll S M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.0 
0.5 

< 0.1 
0.37 

- 
0.10 

Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA)  

Ics 
(kA)  

Icc 
màx 
mín 
(kA) 

Tcable  
CC màx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC màx 
CC mín 

(s) 
Base endoll T M EN60898 6kA Curva C 

In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.0 
0.5 

< 0.1 
0.37 

- 
0.10 

Fase T soterrani 3 T EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 4.4 
2.0 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Enllumenat R M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.0 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Enllumenat S M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.0 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Enllumenat T M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.0 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Enllumenat 
emergencia 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.0 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Base endoll R M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.0 
0.5 

< 0.1 
0.37 

- 
0.10 

Base endoll S M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.0 
0.5 

< 0.1 
0.37 

- 
0.10 

Base endoll T M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.0 
0.5 

< 0.1 
0.37 

- 
0.10 

Fase R Planta 
semisoterrani 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.2 
2.1 

0.43 
0.45 

0.10 
0.10 

Enllumenat R M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.1 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Enllumenat S M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.1 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Enllumenat T M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.1 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Enllumenat 
emergencia 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.1 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Base endoll R M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.1 
0.5 

< 0.1 
0.36 

- 
0.10 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA)  

Ics 
(kA)  

Icc 
màx 
mín 
(kA) 

Tcable  
CC màx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC màx 
CC mín 

(s) 
Base endoll S M EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.1 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Base endoll T M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.1 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Clima M EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.1 
0.9 

0.16 
0.95 

0.10 
0.10 

Fase S Planta 
baixa 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 4.4 
2.1 

0.18 
0.73 

0.10 
0.10 

Secundari Planta 
baixa 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.1 
0.9 

0.16 
0.94 

0.10 
0.10 

Subquadre bar T EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 4.3 
1.4 

0.18 
1.73 

0.10 
0.10 

Fase T Planta pis T EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 4.4 
2.1 

< 0.1 
0.11 

- 
0.10 

Enllumenat R M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.1 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Enllumenat S M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.1 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Enllumenat T M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.1 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Enllumenat 
emergencia 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.1 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Base endoll R M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.1 
0.8 

< 0.1 
0.14 

- 
0.10 

Base endoll S M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.1 
0.5 

< 0.1 
0.36 

- 
0.10 

Base endoll T M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.1 
0.5 

< 0.1 
0.36 

- 
0.10 

Clima M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.1 
0.5 

< 0.1 
0.36 

- 
0.10 

Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA)  

Ics 
(kA)  

Icc 
màx 
mín 
(kA) 

Tcable  
CC màx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC màx 
CC mín 

(s) 
Fase Serveis 
generals 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 80 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 4.4 
2.2 

0.67 
2.74 

0.10 
0.10 

Ascensor T EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 4.3 
0.9 

< 0.1 
0.94 

- 
0.10 

Telecomunicacions M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.2 
0.9 

0.16 
0.94 

0.10 
0.10 

Climatització T EN60898 6kA Curva C 
In: 80 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 4.3 
1.6 

0.69 
4.93 

0.10 
0.10 

  

Quadres secundaris i composició 

Secundari Planta baixa 

 

Taula 18.2.5 Sobrecàrrega 

 

Esquemes  
P 

Calc  
(kW) 

Tipu
s 

Ius 
(A) Proteccions Iz 

(A) 
Itc 
(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 
Enllumenat 
R 

0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 

15.
0 

8.7 21.8 

Enllumenat 
S 

0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 

15.
0 

8.7 21.8 

Enllumenat 
T 

0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 

15.
0 

8.7 21.8 

Enllumenat 
emergenci
a 

0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 

15.
0 

8.7 21.8 

Base 
endoll R 

3.51 M 16.
0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

27.
0 

23.
2 

39.2 

Base 
endoll S 

3.51 M 16.
0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

27.
0 

23.
2 

39.2 

Base 
endoll T 

0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 
3 

15.
0 

8.7 21.8 

Clima 1.33 M 6.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

15.
0 

14.
5 

21.8 
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Taula 18.2.6 Curt circuit 

Esquemes  Tipus  Proteccions Icu 
(kA)  

Ics 
(kA)  

Icc 
màx 
mín 
(kA)  

Tcable  
CC màx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC màx 
CC mín 

(s) 
Enllumenat 
R 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 0.9 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Enllumenat 
S 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 0.9 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Enllumenat 
T 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 0.9 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Enllumenat 
emergencia 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 0.9 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Base endoll 
R 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 0.9 
0.5 

0.27 
0.96 

0.10 
0.10 

Base endoll 
S 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 0.9 
0.5 

0.27 
0.96 

0.10 
0.10 

Base endoll 
T 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 0.9 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Clima M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 0.9 
0.3 

< 0.1 
0.42 

- 
0.10 

 

Subquadre bar 

Taula 18.2.7 Sobrecàrrega 

 

Esquemes P Calc 
(kW) Tipus  Ius 

(A) Proteccions Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Enllumenat R 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipus C; Categoria 3 

15.0 8.7 21.8 

Enllumenat S 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipus C; Categoria 3 

15.0 8.7 21.8 

Enllumenat T 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipus C; Categoria 3 

15.0 8.7 21.8 

Enllumenat 
emergencia 

0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipus C; Categoria 3 

15.0 8.7 21.8 

Base endoll R 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipus C; Categoria 3 

21.0 23.2 30.5 

Base endoll S 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipus C; Categoria 3 

21.0 23.2 30.5 

Esquemes P Calc 
(kW) Tipus  Ius 

(A) Proteccions Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Base endoll T 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipus C; Categoria 3 

21.0 23.2 30.5 

Nevera 3.60 M 15.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipus C; Categoria 3 

21.0 23.2 30.5 

Cafetera 2.00 M 9.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipus C; Categoria 3 

15.0 14.5 21.8 

Fregidora 2.00 M 9.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipus C; Categoria 3 

15.0 14.5 21.8 

Campana 
extractora 

2.00 M 9.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipus C; Categoria 3 

15.0 14.5 21.8 

Forn 11.00 T 16.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipus C; Categoria 3 

40.0 29.0 58.0 

Muntacarregues 4.38 T 7.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipus C; Categoria 3 

13.5 14.5 19.6 

clima 2.65 M 12.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipus C; Categoria 3 

46.0 18.9 66.7 

Termo 3.00 M 13.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipus C; Categoria 3 

46.0 23.2 66.7 

Telecos 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipus C; Categoria 3 

15.0 8.7 21.8 

 

Taula 18.2.8 Curt circuit 

 

Esquemes Tipus  Proteccions Icu 
(kA) 

Ics 
(kA)  

Icc 
màx 
mín 
(kA) 

Tcable  
CC màx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC màx 
CC mín 

(s) 
Enllumenat R M EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 1.4 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Enllumenat S M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 1.4 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Enllumenat T M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 1.4 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 
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Esquemes Tipus  Proteccions Icu 
(kA) 

Ics 
(kA)  

Icc 
màx 
mín 
(kA) 

Tcable  
CC màx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC màx 
CC mín 

(s) 
Enllumenat 
emergencia 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 1.4 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Base endoll R M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 1.4 
0.4 

< 0.1 
0.44 

- 
0.10 

Base endoll S M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 1.4 
0.4 

< 0.1 
0.44 

- 
0.10 

Base endoll T M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 1.4 
0.4 

< 0.1 
0.44 

- 
0.10 

Nevera M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 1.4 
0.4 

< 0.1 
0.44 

- 
0.10 

Cafetera M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 1.4 
0.3 

< 0.1 
0.33 

- 
0.10 

Fregidora M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 1.4 
0.3 

< 0.1 
0.33 

- 
0.10 

Campana extractora M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 1.4 
0.3 

< 0.1 
0.33 

- 
0.10 

Forn T EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.8 
0.7 

< 0.1 
1.41 

- 
0.10 

Muntacarregues T EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 2.8 
0.3 

< 0.1 
0.33 

- 
0.10 

clima M EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 1.4 
0.7 

0.38 
1.41 

0.10 
0.10 

Termo M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 1.4 
0.7 

0.38 
1.41 

0.10 
0.10 

Telecos M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; 
Tipus C; Categoria 3 

6.0 6.0 1.4 
0.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

 

 
 

18.3  CÀLCULS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
  

18.3.1 Resistència de la connexió a terra de les masses 
 

 

 
 
 

El càlcul de la resistència de posta a terra de l'instal·lació es realitza segons l'Instrucció 18 de 

Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. 

S'instal.larà un conductor de coure nu de 35 milímetres quadrats de secció en anell perimetral, embegut 

en la fonamentació de l'edifici, amb una longitud(L) de 20 m, pel qual la resistència de connexió a terra 

tindrà un valor de: 

 2·ro  2·50  

R = L  20 = 5 Ohm 

El valor de resistivitat del terreny suposada per al càlcul és estimatiu i no homogeni. Ha de comprovar 

el valor real de la resistència de connexió a terra una volta realitzada la instal.lació y fer les correccions 

que calguin per obtindre un valor acceptable si fos precís. 
  

18.3.2  Resistència de la connexió a terra del neutre 
 
 
El càlcul de la resistència de posta a terra de l'instal·lació es realitza segons l'Instrucció 18 de 

Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. 

La resistència de connexió a terra és de: 3.00 Ohm 
  

18.3.3  Protecció contra contactes indirectes 
 
 
La intensitat diferencial residual o sensibilitat de les diferencials ha d'ésser tal que doni garanties del 

fucionament del dispositiu per a la intensitat per defecte de l'esquema elèctric. 

La intensitat de defecte es calcula segons els valors definits de resistència de les connexions a terra, 

com ara: 

       Ufn 

  Idef =  —————————————————— 
 (Rmasas + Rneutro) 
  

 Taula 18.3.3.1 Característiques dels esquemes  

Esquemes Tipus  I 
(A) Proteccions Idef  

(A) 
Sensibilitat  

(A) 
Quadre general T 11.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 

Fase R soterrani 1 T 19.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Fase S soterrani 2 T 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 
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Esquemes Tipus  I 
(A) Proteccions Idef  

(A) 
Sensibilitat  

(A) 
Fase T soterrani 3 T 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 

Fase R Planta semisoterrani M 41.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Clima M 35.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Fase S Planta baixa T 25.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 

28.868 0.300 

Secundari Planta baixa M 38.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Subquadre bar T 37.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Fase T Planta pis T 22.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Fase Serveis generals T 57.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 80 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Ascensor T 6.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Telecomunicacions M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Climatització T 78.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 80 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

 

sent: 

−  Tipus = (T)Trifàsica, (M)Monofàsica. 

−  I = Intensitat d'ús prevista en la línia. 

−  Idef = Intensitat de defecte calculada. 

−  Sensibilitat = Intensitat diferencial residual de la protecció. 

  

D'altra banda, aquesta sensibilitat ha de permetre la circulació de la intensitat de fuites de la instal.lació 

per les capacitats paràsites dels cables. Així, la intensitat de no disparament del diferencial ha de tindre 

un valor superior a la intensitat de fuites al punt d'instal.lació. La norma indica com intensitat mínima de 

no disparament la meitat de la sensibilitat. 

Taula 18.3.3.2 Característiques dels esquemes  
 

Esquemes Tipus  I 
(A) Proteccions Inodispar  

(A) 
Ifuites  

(A) 
Quadre general T 11.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 

Fase R soterrani 1 T 19.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.005 

Esquemes Tipus  I 
(A) Proteccions Inodispar  

(A) 
Ifuites  

(A) 
Fase S soterrani 2 T 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 

In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.005 

Fase T soterrani 3 T 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.005 

Fase R Planta semisoterrani M 41.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.003 

Clima M 35.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Fase S Planta baixa T 25.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 

0.150 0.020 

Secundari Planta baixa M 38.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.004 

Subquadre bar T 37.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.013 

Fase T Planta pis T 22.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.006 

Fase Serveis generals T 57.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 80 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

Ascensor T 6.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

Telecomunicacions M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Climatització T 78.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 80 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

 

18.4 CÀLCUL D’ILUMINÀRIA 
 
S’ha realitzat el càlcul d’iluminària de les sales amb dimensions més grans mitjançant el programa 

informàtic Dialux. Els resultats de les quals s’exposen a continuació: 

 

SALA ACTES  
 

 



 Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal·lacions del Casal de Cultura de Matadepera 168

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal·lacions del Casal de Cultura de Matadepera 
 

169

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal·lacions del Casal de Cultura de Matadepera 170

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BIBLIOTECA 1  
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TALLER D’ART  
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19. ANNEX. CÀLCUL I DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ CONTRA-INCENDIS 

 

19.2 CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ DE BOQUES D’INCENDI EQUIPADES 

 

19.1.1 Base de càlcul 

 

Abans d'exposar els resultats calculats, és necessari explicar les dades importants que cal conèixer per 

poder efectuar-los. 

 

Cal distingir 3 elements a calcular: 

 

• Derivacions cap a les BIES-25. 

 

Són aquells trams de canonada de coure que es deriven del muntant vertical principal cap a les 

estances i que acaben en la clau de tall de l’estança.  

 

• Muntant vertical. 

 

És la canonada principal vertical que porta la totalitat del cabal de les estances. Discorre verticalment i 

va des de la planta semisoterrània fins la planta pis. 

 

Pel càlcul serà necessari conèixer: 

 

- Material de la canonada. 

- Tram. 

- Cabal total. 

- V = Velocitat de l'aigua a l'interior de la canonada. 

- J = Pèrdua de càrrega, en mm. 

- Ø de càlcul. 

- Ø diàmetre nominal. 

- Ø exterior de la canonada. 

- Longitud de la canonada. 

 

 

 

 
 

19.1.2. Muntant vertical 1 

 

-Material de la canonada. 

 

Estarà realitzada d'acer negre. 

 

- Trams. 

 

Tram 1-2 = Muntant vertical. 

Tram 2-3 = Muntant vertical. 

Tram 3-4 = Muntant vertical. 

Tram 2-BIE1 = Derivació cap a BIE1. 

Tram 3-BIE4 = Derivació cap a BIE4. 

Tram 4-BIE7 = Derivació cap a BIE7. 

 

Per localitzar els trams, mirar plànols de la instal·lació contra incendis. 

 

- Cabal total. 

 

Per al càlcul de la xarxa de canonades per a alimentació de les BIE se suposa, tal com s'indica en les 

Normes UNE i Reglament de Protecció contra incendis, el funcionament simultani de les dues boques 

més desfavorable, disposant-se en cadascuna d'elles d'un cabal de 1.6 l/s. i amb una pressió mínima 

en punta de llança de 35 m c.a.  

 

Cabal per boca: 1.6 l/s=96 l/min 

Número simultani de boques: 2 ud. (més desfavorable) 

Cabal total necessari : 1.6 l/s x 2ud =3.2l/s= 192 l/min. 

 

El cabal que li pertoca a cada tram és el següent: 

 

Tram 1-2 = 3.2 l/s. 

Tram 2-3 = 3.2 l/s. 

Tram 3-4 = 3.2 l/s. 

Tram 2-BIE1 =1.6 l/s. 

Tram 3-BIE4 = 1.6 l/s. 
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Tram 4-BIE7 =1.6 l/s. 

 

- V = Velocitat de l'aigua a l'interior de la canonada. 

 

A l'hora de calcular les dimensions de les canonades és necessari conèixer la velocitat a la qual 

circularà l'aigua pel seu interior. 

Segons la norma, en tractar un edifici en el qual s'ofereixen uns serveis i una comoditat a clients, s'ha 

d'escollir una velocitat que provoqui poc soroll. S’ha optat per donar-li valor 1m/seg ja que l'àbac de 

càlcul la classifica en velocitat poc sorollosa. 

 

- J = Pèrdua de càrrega, en mm. 

 

En aquest cas no existeix pèrdua de càrrega. 

 

- Ø de càlcul. 

 

Segons l’àbac de càlcul i després d'haver introduït les dades anteriors surt com resultat un diàmetre 

nominal i interior de la canonada a estudiar. 

 

Tram 1-2 = 2” 

Tram 2-3 = 2”  

Tram 3-4 = 2”  

Tram 2-BIE1 = 1 ¼” 

Tram 3-BIE4 = 1 ¼”  

Tram 4-BIE7 = 1 ¼”  

 

- Ø Diàmetre nominal. 

 

En aquest cas el diàmetre nominal de la canonada és el mateix que el de càlcul. 

 

- Ø exterior de la canonada. 

 

El diàmetre exterior ve donat pel diàmetre interior, ja que l'única cosa que ho diferencia és el gruix del 

tub. 

 

 
 

Tram 1-2 = 55.8 mm.  

Tram 2-3 = 55.8 mm 

Tram 3-4 = 55.8 mm  

Tram 2-BIE1 =42.2 mm 

Tram 3-BIE4 = 42.2 mm 

Tram 4-BIE7 = 42.2 mm 

 

- Longitud de la canonada. 

 

Tram 1-2 = 1.51 m 

Tram 2-3 = 3.01 m 

Tram 3-4 = 3.01 m 

Tram 2-BIE1 = 0.58 m 

Tram 3-BIE4 = 1.18 m 

Tram 4-BIE7 = 0.88 m 

 

Taula 19.1.2.1Càlcul del muntant 1 i del seu tram i nici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.1.3 Muntant vertical 2 

 

-Material de la canonada. 

 

Estarà realitzada d'acer negre. 

 

TRAM 
CABAL  

(l/s) 
V 

Ø 
CÀLCUL  

Ø DN 
Ø 

EXTERIOR 
LONGITUD 

(m) 
Tram 1-2 4.8 1 2” 2” 55.8 mm 1.51 

Tram 2-3 3.2 1 2” 2” 55.8 mm 3.01 

Tram 3-4 1.6 1 2” 2” 55.8 mm 3.01 

Tram 2-

BIE 1 
1.6 1 1 ¼” 1 ¼” 42.2 mm 0.58 

Tram 3- 

BIE 4 
1.6 1 1 ¼” 1 ¼” 42.2 mm 1.18 

Tram 4- 
BIE 7 

1.6 1 1 ¼” 1 ¼” 42.2 mm 0.88 
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- Trams. 

 

Tram 5-6 = Muntant vertical. 

Tram 6-7 = Muntant vertical. 

Tram 7-8 = Muntant vertical. 

Tram 6-BIE2 i 3 = Derivació cap a BIE2 i 3. 

Tram 7-BIE5 = Derivació cap a BIE5. 

Tram 8-BIE6 = Derivació cap a BIE6. 

 

Per localitzar els trams, mirar plànols de la instal·lació contra incendis. 

 

- Cabal total. 

 

Per al càlcul de la xarxa de canonades per a alimentació de les BIE se suposa, tal com s'indica en les 

Normes UNE i Reglament de Protecció contra incendis, el funcionament simultani de les dues boques 

més desfavorable, disposant-se en cadascuna d'elles d'un cabal de 1.6 l/s. i amb una pressió mínima 

en punta de llança de 35 m c.a.  

 

Cabal per boca: 1.6 l/s=96 l/min 

Número simultani de boques: 2 ud. (més desfavorable) 

Cabal total necessari : 1.6 l/s x 2ud =3.2l/s= 192 l/min. 

 

El cabal que li pertoca a cada tram és el següent: 

 

Tram 5-6 = 3.2 l/s. 

Tram 6-7 = 3.2 l/s 

Tram 7-8 = 3.2 l/s 

Tram 6-BIE2 = 3.2 l/s 

Tram 6-BIE3 = 3.2 l/s 

Tram 7-BIE5 = 1.6 l/s 

Tram 8-BIE6 = 1.6 l/s 

 

- V = Velocitat de l'aigua a l'interior de la canonada. 

 

 

 
 

A l'hora de calcular les dimensions de les canonades és necessari conèixer la velocitat a la qual 

circularà l'aigua pel seu interior. 

 

Segons la norma, en tractar un edifici en el qual s'ofereixen uns serveis i una comoditat a clients, s'ha 

d'escollir una velocitat que provoqui poc soroll. S’ha optat per donar-li valor 1m/seg ja que l'àbac de 

càlcul la classifica en velocitat poc sorollosa. 

 

- J = Pèrdua de càrrega, en mm. 

 

En aquest cas no existeix pèrdua de càrrega. 

 

- Ø de càlcul. 

 

Segons l’àbac de càlcul i després d'haver introduït les dades anteriors surt com resultat un diàmetre 

nominal i interior de la canonada a estudiar. 

 

Tram 5-6 = 2” 

Tram 6-7 = 2” 

Tram 7-8 = 2” 

Tram 6-BIE2 = 2” 

Tram 6-BIE 3 = 2” 

Tram 7-BIE5 = 1 ¼” 

Tram 8-BIE6 = 1 ¼” 

 

- Ø Diàmetre nominal. 

 

En aquest cas el diàmetre nominal de la canonada és el mateix que el de càlcul. 

 

- Ø exterior de la canonada. 

 

El diàmetre exterior ve donat pel diàmetre interior, ja que l'única cosa que ho diferencia és el gruix del 

tub. 

 

Tram 5-6 = 55.8 mm.  

Tram 6-7 = 55.8 mm.  
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Tram 7-8 = 55.8 mm.  

Tram 6-BIE2 = 55.8 mm. 

Tram 6-BIE3 = 55.8 mm. 

Tram 7-BIE5 = 42.2 mm 

Tram 8-BIE6 = 42.2 mm 

 

- Longitud de la canonada. 

 

Tram 5-6 = 1.51 m. 

Tram 6-7 = 3.01 m 

Tram 7-8 = 3.01 m 

Tram 6-BIE2 = 0.34 m.  

Tram 6-BIE 3 = 12.30 m. 

Tram 7-BIE5 = 14.79 m. 

Tram 8-BIE6 = 0.9 m. 

 

Taula 19.1.3.1.Càlcul del muntant 2 i del seu tram inici. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

19.1.4 Muntant vertical 3 

 

-Material de la canonada. 

Estarà realitzada d'acer negre. 

 
 

- Trams. 

 

Tram 9-10 = Muntant vertical. 

Tram 10-11 = Muntant vertical. 

Tram 11-12 = Muntant vertical. 

Tram 10-BIE9 = Derivació cap a BIE9. 

Tram 10-BIE10 = Derivació cap a BIE10. 

Tram 11-BIE11 = Derivació cap a BIE11. 

Tram 11-BIE12 = Derivació cap a BIE12. 

Tram 12-BIE13 = Derivació cap a BIE13. 

Tram 12-BIE14 = Derivació cap a BIE14. 

 

Per localitzar els trams, mirar plànols de la instal·lació contra incendis. 

 

- Cabal total. 

 

Per al càlcul de la xarxa de canonades per a alimentació de les BIE se suposa, tal com s'indica en les 

Normes UNE i Reglament de Protecció contra incendis, el funcionament simultani de les dues boques 

més desfavorable, disposant-se en cadascuna d'elles d'un cabal de 1.6 l/s. i amb una pressió mínima 

en punta de llança de 35 m c.a.  

 

Cabal per boca: 1.6 l/s=96 l/min 

Número simultani de boques: 2 ud. (més desfavorable) 

Cabal total necessari : 1.6 l/s x 2ud =3.2l/s= 192 l/min. 

 

El cabal que li pertoca a cada tram és el següent: 

 

Tram 9-10 = 3.2 l/s. 

Tram 10-11 = 3.2 l/s. 

Tram 11-12 = 3.2 l/s. 

Tram 10-BIE9 = 3.2 l/s. 

Tram 10-BIE10 = 3.2 l/s. 

Tram 11-BIE11 = 3.2 l/s. 

Tram 11-BIE12 = 3.2 l/s. 

Tram 12-BIE13 = 3.2 l/s. 

TRAM 
CABAL  

(l/s) 
V 

Ø 
CÀLCUL  

Ø DN 
Ø 

EXTERIOR 
LONGITUD 

(m) 
Tram 5-6 3.2 1 2” 2” 55.8 1.51 

Tram 6-7 3.2 1 2” 2” 55.8 3.01 

Tram 7-8 3.2 1 2” 2” 55.8 3.01 

Tram 6-

BIE 2  
3.2 1 2” 2” 55.8 0.34 

Tram 6-

BIE 3 
3.2 1 2” 2” 55.8 12.30 

Tram 7- 

BIE 5 i 6 
3.2 1 2” 2” 42.2 14.79 

Tram 8- 
BIE 8 

1.6 1 1 ¼” 1 ¼” 42.2 0.9 
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Tram 12-BIE14 = 3.2 l/s. 

 

- V = Velocitat de l'aigua a l'interior de la canonada. 

 

A l'hora de calcular les dimensions de les canonades és necessari conèixer la velocitat a la qual 

circularà l'aigua pel seu interior. 

 

Segons la norma, en tractar un edifici en el qual s'ofereixen uns serveis i una comoditat a clients, s'ha 

d'escollir una velocitat que provoqui poc soroll. S’ha optat per donar-li valor 1m/seg ja que l'àbac de 

càlcul la classifica en velocitat poc sorollosa. 

 

- J = Pèrdua de càrrega, en mm. 

 

En aquest cas no existeix pèrdua de càrrega. 

 

- Ø de càlcul. 

 

Segons l’àbac de càlcul i després d'haver introduït les dades anteriors surt com resultat un diàmetre 

nominal i interior de la canonada a estudiar. 

 

Tram 9-10 = 2” 

Tram 10-11 = 2” 

Tram 11-12 = 2” 

Tram 10-BIE9 = 2” 

Tram 10-BIE10 = 2” 

Tram 11-BIE11 = 2” 

Tram 11-BIE12 = 2” 

Tram 12-BIE13 = 2” 

Tram 12-BIE14 = 2” 

 

- Ø Diàmetre nominal. 

 

En aquest cas el diàmetre nominal de la canonada és el mateix que el de càlcul. 

 

- Ø exterior de la canonada. 

 
 

El diàmetre exterior ve donat pel diàmetre interior, ja que l'única cosa que ho diferencia és el gruix del 

tub. 

 

Tram 9-10 = 55,8mm 

Tram 10-11 = 55,8mm 

Tram 11-12 = 55,8mm 

Tram 10-BIE9 = 55,8mm. 

Tram 10-BIE10 = 55,8mm 

Tram 11-BIE11 = 55,8mm 

Tram 11-BIE12 = 55,8mm 

Tram 12-BIE13 = 55,8mm  

Tram 12-BIE14 = 55,8mm 

 

- Longitud de la canonada. 

 

Tram 9-10 = 1.1 m 

Tram 10-11 = 2.6 m 

Tram 11-12 = 2.6 m 

Tram 10-BIE9 = 2.73 m 

Tram 10-BIE10 = 11.68 m 

Tram 11-BIE11 = 2.73 m 

Tram 11-BIE12 = 11.68 m 

Tram 12-BIE13 = 2.73 m 

Tram 12-BIE14 = 11.68 m 
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Taula 19.1.4.1Càlcul del muntant 3 i del seu tram i nici. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
20. ANNEX PLEC DE CONDICIONS 
 
 
CAPÍTOL PRELIMINAR 

 

NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 

 

Article 1º.-El present Plec General de Condicions no té caràcter supletori del plec de Condicions 

Particulars del Projecte. 

 

Tots dos, conjuntament amb els altres documents requerits en l'Article 22 de la Llei de Contractes de 

l'Estat i Article 63 del Reglament General per a la Contractació de l'Estat, formen el Projecte 

Arquitectònic, i tenen per finalitat regular l'execució de les obres fixant els nivells tècnics i de la qualitat 

exigibles, precisant les intervencions que corresponen, segons el contracte i conformement a la 

Legislació aplicable a la Propietat, al Contractista o constructor de la mateixa, els seus tècnics i 

encarregats, així com les relacions entre tots ells i les seves corresponents obligacions amb vista al 

compliment del contracte d'obra. 

 

DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 

 

Article 2º.-Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de prelació en quant al 

valor de les seves especificacions en cas d'omissió o aparent contradicció: 

 

1º.Les condicions fixades en el propi document de Contracte. 

2º.El Plec de Condicions Particulars. 

3º.El present Plec General de Condicions. 

4º.La resta de la documentació de Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupostos). 

 

El present projecte es refereix a una obra de nova construcció, sent per tant susceptible de ser lliurada 

a l'ús al fet que es destina una vegada finalitzada la mateixa. 

 

Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a 

interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. 

 

En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota 

preval sobre la mesura a escala. 

TRAM 
CABAL  

(l/s) 
V 

Ø 
CÀLCUL  

Ø DN 
Ø 

EXTERIOR 
LONGITUD 

(m) 
Tram 9-10 3.2 1 2” 2” 55.8 mm 1.1 

Tram 10-11 3.2 1 2” 2” 55.8 mm 2.6 

Tram 11-12 3.2 1 2” 2” 55.8 mm 2.6 

Tram 10-

BIE 9 
33..22 1 2” 2” 55.8 mm 2.73 

Tram 10- 

BIE 10 
33..22 1 2” 2” 55.8 mm 11.68 

Tram 11- 
BIE 11 33..22 1 2” 2” 55.8 mm 2.73 

Tram 11- 
BIE 12 33..22 1 2” 2” 55.8 mm 11.68 

Tram 12- 
BIE 13 33..22 1 2” 2” 55.8 mm 2.73 

Tram 11- 
BIE 14 33..22 1 2” 2” 55.8 mm 11.68 
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CAPÍTOL I: CONDICIONS FACULTATIVES  

 

EPÍGRAF 1r. DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQU ES 

 

L'ARQUITECTE DIRECTOR 

 

Article 3º.- Correspon a l'Arquitecte Director: 

 

• Redactar els complements o rectificacions del projecte que es precisin. 

 

• Assistir a les obres, quantes vegades ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, a fi de 

resoldre les contingències que es produeixin i impartir les ordres complementàries que siguin 

precises per aconseguir la correcta solució arquitectònica. 

 
• Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, si escau, concorrin a la direcció amb funció 

pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 

 
• Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar al promotor en l'acte de 

la recepció. 

 

L'APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC 

 

Article 4º.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

 

• Redactar el document d'estudis i anàlisis del Projecte conformement al previst en l'article 1º.4. 

de les Tarifes d'Honoraris aprovats per RD 314/1979, de 19 de gener. 

 

• Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació 

el control de qualitat i econòmic de les obres. 

 

• Redactar quan sigui requerit l'estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en la 

realització de l'obra i aprovar el Pla de Seguretat i Higiene per a l'aplicació del mateix. 

 

• Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint-la en unió de 

l'Arquitecte i del Constructor. 

 
 

• Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el 

treball, controlant la seva correcta execució. 

 

• Ordenar i dirigir l'execució material conformement al projecte, a les normes tècniques i a les 

regles de la bona construcció. 

 

• Realitzar o disposar les proves o assajos de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra 

segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les 

altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord 

amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats informarà puntualment al 

Constructor, impartint-li, si escau, les ordres oportunes; de no resoldre's la contingència 

adoptarà les mesures que correspongui adonant a l'Arquitecte. 

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

establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació de l'obra. 

 

• Subscriure, en unió de l'Arquitecte, el certificat final de l'obra. 

 

EL CONSTRUCTOR 

 

Article 5º.- Correspon al Constructor: 

 

• Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obres que es precisin i projectant o 

autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 

 

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

corresponent i disposar en tot cas l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu 

compliment i per l'observança de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el 

treball, en concordança amb les previstes en l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 

Treball aprovada per O.M. 9-3-71. 

 

• Subscriure amb l'Arquitecte l'acta del replanteig de l'obra. 

 

• Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 

subcontractistes. 
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• Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin, 

comprovant els preparatius en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de 

l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les 

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

 

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

practiquin en el mateix. 

 

• Facilitar a l'Arquitecte amb antelació suficient els materials precisos pel compliment de la seva 

comesa. 

 

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

 

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

 

• Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

 

• Haurà de tenir sempre en l'obra un nombre proporcionat d'obrers a l'extensió dels treballs que 

s'estiguin executant segons el nº 5 de l'Article 22 de la Llei de Contractes de l'Estat, i el nº 5 de 

l'Article 63 del vigent Reglament General de Contractació de l'Estat. 

 

EPÍGRAF 2n. DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL  CONSTRUCTOR O 

CONTRACTISTA 

 

VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

 

Article 6º.- Abans de donar començament a les obres, el Constructor consignarà per escrit que la 

documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en 

cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 

 

El Contractista se subjectarà a les Lleis, Reglaments i Ordenances vigents, així com a les quals es 

dictin durant l'execució de l'obra. 

 

 

 

 
 

PLA DE SEGURETAT I HIGIENE 

 

Article 7º.-El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució, contenint, si escau, l'Estudi de Seguretat i 

Higiene, presentarà el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra a l'aprovació del Tècnic de la Direcció 

facultativa. 

 

OFICINA EN L'OBRA 

 

Article 8º.- El Constructor habilitarà en l'obra una oficina en la qual existirà una taula o tauler adequat, 

en el qual puguin estendre's i consultar-se els plànols. En aquesta oficina tindrà sempre el Contractista 

a la disposició de la Direcció facultativa: 

 

• El Projecte d'Execució complet, inclosos els complements que si escau redacti l'Arquitecte. 

• La Llicència d'Obres 

• El Llibre d'Ordre i Assistències 

• El Pla de Seguretat i Higiene 

• El Llibre d'Incidències 

• El Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball 

• La Documentació de les assegurances esmentades en l'Article 5º. 

 

Disposarà a més el Constructor d'una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment condicionada 

perquè en ella es pugui treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

 

PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA 

 

Article 9º.- El Constructor ve obligat a comunicar a la propietat la persona designada com delegat seu 

en l'obra, que tindrà caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per 

representar-li i adoptar en tot moment quantes disposicions competeixin a la contrata. 

 

Seran les seves funcions les del Constructor segons s'especifica en l'article 5º. Quan la importància de 

les obres ho requereixi i així es consigni en el "Plec de Condicions Particulars d'índole Facultativa", el 

delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mitjà, segons els casos. 

 

El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor 

s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromès. 
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L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la falta de qualificació suficient per part del personal 

segons la naturalesa dels treballs, facultarà a l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense 

dret a reclamació alguna, fins que s'esmeni la deficiència. 

 

Article 10º.- El Cap de l'obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics encarregats, estarà present 

durant la jornada legal de treball i acompanyarà a l'Arquitecte, en les visites que faci a les obres, 

posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 

subministrant-li les dades precises per a la comprovació de mesuraments i liquidacions. 

 

TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 

 

Article 11º.- És obligació de la contracta l'executar quan sigui necessari per a la bona construcció i 

aspecte de les obres, encara quan no es trobi expressament determinat en els documents de Projecte, 

sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins dels 

límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 

 

El Contractista, d'acord amb la Direcció facultativa, lliurarà en l'acte de la recepció provisional, els 

plànols de totes les instal·lacions executades en l'obra, amb les modificacions o estat definitiu en què 

hagin quedat. 

 

El Contractista es compromet igualment a lliurar les autoritzacions que preceptivament han d'expedir 

les Delegacions Provincials d'Indústria, Sanitat, etc., i autoritats locals, per a la posada en servei de les 

referides instal·lacions. 

 

Són també per compte del Contractista, totes les llicències municipals, tanques, enllumenat, multes, 

etc., que ocasionin les obres des del seu inici fins a la seva total terminació. 

 

INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

 

Article 12º.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plec de Condicions o 

indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament 

per escrit al Constructor estan aquest obligat a retornar els originals o les còpies subscrivint amb la 

seva signatura l'assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi de 

l'Arquitecte. 

 

 
 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el 

Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a qui l'hagués dictat, el qual 

donarà al Constructor, el corresponent rebut, si aquest el sol·licités. 

 

Article 13º.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons 

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

interpretació i execució del projectat. 

 

RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

 

Article 14º.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la 

Direcció facultativa, només podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són 

d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. 

Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte, no s'admetrà cap reclamació, podent el Contractista 

salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, 

el qual podrà limitar la seva contestació al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatòria per a 

aquest tipus de reclamacions. 

 

RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE 

 

Article 15º.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes o personal encarregat per aquests de la 

vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als 

reconeixements i amidaments. 

 

Quan es cregui perjudicat per la labor d'aquests, procedirà d'acord amb l'estipulat en l'article precedent, 

però sense que per aquesta causa puguin interrompre's ni pertorbar-se la marxa dels treballs. 

 

FALTES DE PERSONAL 

 

Article 16º.- L'Arquitecte, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta 

incompetència o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir al 

Contractista perquè a part de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
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Article 17º.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i 

industrials, amb subjecció si escau, a l'estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de 

les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 

 

EPÍGRAF 3r. PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TR EBALLS I ALS MATERIALS 

 

CAMINS I ACCESSOS 

 

Articles 18º.- El Constructor disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el tancament o vallat 

d'aquesta. 

 

L'Arquitecte podrà exigir la seva modificació o millora. 

 

Així mateix el Constructor s'obligarà a la col·locació en lloc visible, a l'entrada de l'obra, d'un cartell 

exempt de panell metàl·lic sobre estructura auxiliar on es reflectiran les dades de l'obra en relació al 

títol de la mateixa, entitat promotora i noms dels tècnics competents, el disseny dels quals haurà de ser 

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

 

REPLANTEIG 

 

Article 19º.- El Constructor iniciarà les obres amb el replanteig de les mateixes en el terreny, 

assenyalant les referències principals que mantindrà com a base de posteriors replanteigs parcials. 

Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 

 

El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Arquitecte i una vegada aquest hagi donat la 

seva conformitat prepararà un acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovada per 

l'Arquitecte, sent responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 

 

COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

 

Article 20º.- El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de 

Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials en 

aquell assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es 

porti a efecte dins del termini exigit en el Contracte. 

 

 
 

Obligatòriament i per escrit, deurà el Contractista avisar a l'Arquitecte del començament dels treballs 

almenys amb tres dies d'antelació. 

 

ORDRE DELS TREBALLS 

 

Article 21º.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la contrata, excepte 

aquells casos en els quals, per circumstàncies d'ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la 

Direcció Facultativa. 

 

FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES 

 

Article 22º.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de 

donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a tots els 

altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques 

al fet que pertoqui entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o 

altres conceptes. 

 

En cas de litigi, tots dos Contractistes estaran al que resolgui la Direcció Facultativa. 

 

AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 

 

Article 23º.- Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no 

s'interrompran els treballs, continuant-se segons les instruccions donades per l'Arquitecte en tant es 

formula o es tramita el Projecte Reformat. 

 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant la Direcció de les 

obres disposi per a  apuntalaments, enderrocaments, recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter 

urgent. 

 

PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

 

Article 24º.- Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués 

començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis 

prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contrata, previ informe 

favorable de l'Arquitecte. Per a això, el Constructor exposarà, en escrit dirigit a l'Arquitecte, la causa  



Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal·lacions del Casal de Cultura de Matadepera 
 

189

 
 

que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis 

acordats, raonant degudament la pròrroga que per aquesta causa sol·licita. 

 

RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 

 

Article 25º.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obra estipulats, 

al·legant com a causa la manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en 

què havent-ho sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat. 

 

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

 

Article 26º.- Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del 

mateix que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva 

responsabilitat i per escrit lliuri l'Arquitecte al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de 

conformitat amb l'especificat en l'article 11º. 

 

OBRES OCULTES 

 

Article 27º.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la terminació de l'edifici, 

s'aixecaran els plànols precisos perquè quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran 

per triplicat, sent lliurats: un, a l'Arquitecte; un altre a la Propietat; i el tercer, al Contractista, signats tots 

ells pels tres. Aquests plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents 

indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 

 

TREBALLS DEFECTUOSOS 

 

Article 28º.- El Constructor ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les 

"Condicions Generals i Particulars d'índole Tècnica "del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun 

dels treballs contractats d'acord amb l'especificat també en aquest document. 

 

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

que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir per la seva mala gestió o per la 

deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats, sense que li eximeixi de responsabilitat el 

control que competeix a l'Arquitecte, ni tampoc el fet que els treballs hagin estat valorats en les 

certificacions parcials d'obra, que sempre seran esteses i abonades a bon compte. 

 
 

Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan l'Arquitecte adverteixi vicis o defectes en els 

treballs citats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixen les condicions 

establertes, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs, o finalitzats aquests, i per verificar-se la 

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

d'acord amb el contractat, i tot això a costa de la contracta. Si aquesta no estimés justa la decisió i es 

negués a la demolició i reconstrucció o ambdues, es plantejarà la qüestió davant la Propietat, qui 

resoldrà. 

 

VICIS OCULTS 

 

Article 29º.- Si l'Arquitecte tingués fundades raons per creure en l'existència de vicis ocults de 

construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps, i abans de la recepció 

definitiva, els assajos, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi 

defectuosos. 

 

Les despeses que s'observin seran de compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin 

realment. 

 

DELS MATERIALS I ELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 

 

Article 30º.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els 

punts que li sembli convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques 

estableixi una procedència determinada. 

 

Obligatòriament, i per procedir al seu ocupació i aplec 

, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials 

i aparells que vagi a utilitzar en la qual s'indiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 

procedència i idoneïtat de cadascun d'ells. 

 

PRESENTACIÓ DE MOSTRES 

 

Article 31º.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials sempre 

amb l'antelació prevista en el Calendari de l'Obra. 
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MATERIALS NO UTILITZABLES 

 

Article 32º.- El Constructor transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els 

materials procedents de les excavacions, enderrocaments, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 

 

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

particulars vigent en l'obra. 

 

Si no s'hi hagués establert res sobre el particular, es retiraran d'ella quan així ho ordeni l'Arquitecte. 

 

DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAJOS 

 

Article 33º.- Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que 

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

 

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podrà començar-se 

de nou a càrrec del mateix. 

 

NETEJA DE LES OBRES 

 

Article 34º.- És obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant d'enderrocs 

com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, 

així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi un 

bon aspecte. 

 

OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 

 

Article 35º.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin 

prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la restant documentació del Projecte, el 

Constructor s'atindrà, en primer terme, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, 

en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 

 

 

 

 

 
 

EPÍGRAF 4t. DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES AN NEXES. DE LES RECEPCIONS 

PROVISIONALS 

 

Article 36º.- Trenta dies abans de donar fi a les obres, comunicarà l'Arquitecte a la Propietat la 

proximitat de la seva terminació a fi de convenir la data per a l'acte de Recepció Provisional. 

 

Aquesta es realitzarà amb la intervenció d'un Tècnic designat per la Propietat, del Constructor i de 

l'Arquitecte. Es convocarà també als restants tècnics que, si escau, haguessin intervingut en la 

dirección, amb funció pròpia en aspecte parcials o unitats especialitzades. 

 

Practicant un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà un acta amb punts exemplars com a 

intervinents i signats per tots ells. 

 

Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser 

admeses. Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el corresponent Certificat 

Final d'Obra. 

 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor 

les oportunes instruccions per remeiar els defectes observats, fixant un termini per esmenar-los, expirat 

el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 

 

Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se resolt el contracte amb perduda de la fiança. 

 

En realitzar-se la Recepció Provisional de les obres, haurà de presentar el Contractista les pertinents 

autoritzacions dels Organismes Oficials de la Província, per a l'ús i posada en servei de les 

instal·lacions que així ho requereixi. No s'efectuarà aquesta Recepció Provisional, ni com és lògic la 

Definitiva, si no es compleix aquest requisit. 

DOCUMENTACIÓ FINAL DE L'OBRA 

 

Article 37º.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les especificacions i 

contingut de les obres, i si es tracta d'habitatges, amb el que s'estableix en els paràgrafs 2,3,4, i 5 de 

l'apartat 2 de l'article 4º del Reial decret 515/1989, de 21 d'abril. 
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AMIDAMENT DEFINITIU DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA 

 

Article 38º.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Arquitecte al seu 

mesurament definitiu, amb precisa assistència del Constructor o del seu representant. 

 

S'estendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, 

servirà per a l'abonament per la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte 

de fiança. 

 

TERMINI DE GARANTIA 

 

Article 39º.- El termini de garantia serà de dotze mesos, i durant aquest període el Contractista 

corregirà els defectes observats, eliminarà les obres rebutjades i repararà les avaries que per aquesta 

causa es produïssin, tot això pel seu compte i sense dret a indemnització alguna, executant-se en cas 

de resistència aquestes obres per la Propietat amb càrrec a la fiança. 

 

El Contractista garanteix a la Propietat contra tota reclamació de tercera persona, derivada de 

l'incompliment de les seves obligacions econòmiques o disposicions legals relacionades amb l'obra. 

Una vegada aprovada la Recepció i Liquidació Definitiva de les obres, l'Administració prendrà acord 

respecte a la fiança dipositada pel Contractista. 

 

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

excepte en el referent als vicis ocults de la construcció. 

 

CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 

 

Article 40º.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions 

provisionals i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 

 

Per tant, el Contractista durant el termini de garantia serà el conservador de l'edifici, on tindrà el 

personal suficient per atendre a totes les avaries i reparacions que puguin presentar-se, encara que 

l'establiment anés ocupat o utilitzat per la propietat, abans de la Recepció Definitiva. 

 

 

 

 
 

DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 

 

Article 41º.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual 

forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessarà l'obligació  

 

del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la norma conservació dels 

edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin aconseguir-li per vicis de 

la construcció. 

 

PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 

 

Article 42º.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés aquesta 

en les condicions degudes, s'ajornarà aquesta recepció definitiva i l'Arquitecte Director marcarà al 

Constructor els terminis i formes en què hauran de realitzar-se les obres necessàries i, de no efectuar-

se dins d'aquells, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 

DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DELS QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA 

 

Article 43º.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista vindrà obligat a retirar, en el termini que 

es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a 

resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represes per 

una altra empresa. 

 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 

36. 

 

Per a les obres i treballs no acabats però acceptables segons el parer de l'Arquitecte Director, 

s'efectuarà una sola recepció definitiva. 
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CAPITOL II : CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

EPÍGRAF 1r.- PRINCIPI GENERAL 

 

Article 44º.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les 

quantitats reportades per la seva correcta actuació conformement a les condicions contractualment 

establertes. 

 

Article 45º.- La Propietat, el Contractista i, si escau, els Tècnics, poden exigir-se recíprocament les 

garanties adequades al compliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

 

EPÍGRAF 2n.- FIANCES 

 

Article 46º.- El Contractista prestarà fiança conformement a algun dels següents procediments segons 

s'estipuli: 

 

a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari. 

b) Mitjançant retenció en les certificacions parcials o pagaments a compte en igual proporció. 

 

FIANÇA PROVISIONAL 

 

Article 47º.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per prendre part 

en ella s'especificarà en l'anunci de la mateixa.  

 

El Contractista a qui s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per a la mateixa, haurà de dipositar 

en el punt i termini fixats en l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de condicions 

Particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali, fiança que pot constituir-se en qualsevol de 

les formes especificades en l'apartat anterior. 

 

EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA 

 

Article 48º.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per ultimar l'obra en 

les condicions contractades, l'Arquitecte Director en nom i representació del Propietari, els ordenarà 

executar a un tercer, o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la 

fiança dipositada, sense perjudici de les accions al fet que tingui dret el Propietaris, en el cas que  

 
 

l'import de la fiança no bastés per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats de l'obra que 

no anessin de rebut. 

 

DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL 

 

Article 49º.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista una vegada signada l'Acta de . Definitiva 

de l'obra. La Propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i liquidació dels seus 

deutes causats per l'execució de l'obra, tals com a salaris, subministraments, subcontractes,... 

 

DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS D'EFECTUAR-SE RECEPCIONS PARCIALS 

 

Article 50º.- Si la Propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions 

parcials, tindrà dret el Contractista al fet que se li retorni la part proporcional de la fiança. 

 

EPÍGRAF 3r.- DELS PREUS 

 

COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 

 

Article 51º.- El càlcul dels preus de les diferents unitats de l'obra és el resultat de sumar els costos 

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

 

Es consideraran costos directes: 

 

• La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervenen 

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

•  Els materials, als preus resultants a peu de l'obra, que quedin integrats en la unitat que es tracti 

o que siguin necessaris per a la seva execució. 

• Els equips i sistemes tècnics de la seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i 

malalties professionals. 

• Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tingui lloc per accionament o 

funcionament de la maquinària i instal·lacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obres. 

• Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 

anteriorment citats. 

 

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

tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic  

 

 

• i administratiu adscrit exclusivament a l'obra i els imprevists. Totes aquestes despeses, es 

xifraran en un percentatge dels costos directes. 

 

Es consideraran Despeses Generals: 

 

• Les Despeses Generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de 

l'administració legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos 

directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració Pública aquest percentatge 

s'estableix un 13 per 100). 

 

Benefici Industrial: 

 

• El Benefici Industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les anteriors 

partides. 

 

Preu d'Execució Material: 

 

• Es denominarà Preu d'Execució Material al resultat obtingut per la suma dels anteriors 

conceptes a excepció del Benefici Industrial i les despeses generals. 

 

Preu de Contrata: 

 

 

• El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el 

Benefici Industrial. 

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

 

PREU DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA 

 

Article 52º.- En el cas que els treballs a realitzar en un edifici o obra annexa qualsevol es contractessin 

a risc i ventura, s'entén per Preu de Contrata el que importa el cost total de la unitat d'obra, és a dir, el  

 
 

preu d'Execució material, més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Despeses 

Generals i Benefici Industrial del Contractista. Les Despeses Generals s'estimen normalment en un 

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

una altra destinació.  

 

PREUS CONTRADICTORIS 

 

Article 53º.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat per mitjà de l'Arquitecte 

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

alguna circumstància imprevista.  

 

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 

 

A falta d’acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de 

començar l'execució dels treballs i en el termini que determina el Plec de Condicions Particulars. Si 

subsistís la diferència s'acudirà en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del 

projecte, i en segon lloc, al banc de preus d'ús més freqüent en la localitat. 

 

Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

 

RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 

 

Article 54º.- Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o 

observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en 

el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb 

referència a Facultatives). 

 

FORMES TRADICIONALS DE MESURAR O D'APLICAR ELS PREUS 

 

Article 55º.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte de l'aplicació 

dels preus o de forma de mesurar les unitats d'obra executades, s'estarà al previst en primer lloc, al 

Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions Particulars.  
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DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 

 

Article 56º.- Contractant-se les obres a risc i ventura, no s'admetrà la revisió dels preus mentre que 

l'increment no aconsegueixi en la suma de les unitats que faltin per realitzar d'acord amb el Calendari, 

un muntant superior al cinc per cent (5 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 

 

Cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la corresponent revisió 

d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la 

diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 5 per 100. 

 

No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari 

de l'oferta.  

 

APILAMENT DE MATERIALS 

 

Article 57º.- El Contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que 

la Propietat ordena per escrit. 

 

Els materials apilats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; la 

conservació serà responsable el Contractista. 

 

EPÍGRAF 4t.- 0BRES PER ADMINISTRACIÓ 

 

ADMINISTRACIÓ 

 

Article 58º.- Es denominen "Obres per Administració" aquelles en les quals les gestions que es precisen 

per a la seva realització les porta directament el propietari; bé per si mateix o per un representant seu o 

bé per mediació d'un constructor. 

 

Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 

 

a) Obres per administració directa. 

b) Obres per administració delegada o indirecta. 

 

 

 
 

OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA 

 

Article 59º.- Es denominen "Obres per Administració Directa" aquelles en les quals el Propietari per si o 

per mediació d'un representant seu, que pot ser el propi Arquitecte-Director, expressament autoritzat a 

aquests efectes, porti directament les gestions precises per a l'execució de l'obra, adquirint els 

materials, contractant el seu transport a l'obra i, en suma intervenint directament en totes les 

operacions precises perquè al personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes 

obres el constructor, si hi hagués, o l'encarregat de la seva realització, és un mer depenent del 

propietari, ja sigui com empleat seu o com a autònom contractat per ell, que és qui reuneix en si, per 

tant, la doble personalitat de Propietari i Contractista.  

 

OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA 

 

Article 60º.- S'entén per "Obra per Administració Delegada o Indirecta" la que convenen un Propietari i 

un Constructor perquè aquest, per compte d'aquell i com delegat seu, realitzi les gestions i els treballs 

que es precisin i es convinguin. 

 

Són per tant, característiques peculiars de la "Obra per Administració Delegada o Indirecta" les 

següents. 

 

• Per part del Propietari, l'obligació d'abonar directament o per la mediació del Constructor totes 

les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la 

facultat de poder ordenar, bé per si mateix o per mitjà de l'Arquitecte-Director en la seva 

representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs 

han d'emprar-se i, en suma tots els elements que cregui precís per regular la realització dels 

treballs convinguts. 

 

•    Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 

coneixements constructius, els mitjans auxiliars precisos i, en suma tot el que, en harmonia amb 

la seva comesa, es requereixi per a l'execució dels treballs, percebent amb això el Propietari un 

tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel 

Constructor.  
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LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

 

Article 61º.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, 

regiran les normes que a tals finalitats s'estableixin en les "Condicions Particulars d'índole Econòmica" 

vigents en l'obra; mancant elles, els comptes d'administració els presentarà el Constructor al Propietari, 

en relació valorada a la qual haurà d'acompanyar-se i agrupats en l'ordre que s'expressen els 

documents següents tots ells conformats per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

 

• Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui 

el dipòsit o l'ocupació d’aquests materials en l'obra. 

Les nòmines dels jornals abonades a l'establert en la legislació vigent, especificant el nombre 

d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant a 

aquestes nòmines una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i 

ajudants de cada ofici, peons especialitzats,guardes, etc., que hagin treballat en l'obra durant el 

termini de temps al fet que corresponguin les nòmines que es presenten. 

 

• Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o retirada d'enderrocs. 

 

A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió de la qual o pagament hagi 

intervingut el Constructor se li aplicarà, mancant conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), 

entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius 

d'accidents, les Despeses Generals que al Constructor originin els treballs d'administració que realitza i 

el Benefici Industrial del mateix. 

 

ABONAMENT Al CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ DELEGADA 

 

Article 62º.- Excepte pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració 

Delegada els realitzarà el Propietari mensualment segons els parts de treballs realitzats aprovats pel 

propietari o pel seu delegat representant. 

 

Independentment, l'Aparellador o Arquitecte Tècnic redactarà, amb igual periodicitat, el mesurament de 

l'obra realitzada, valorant-la conformement al pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran 

efectes per als abonaments al Constructor tret que s'hagués pactat el contrari contractualment.  

 

 

 
 

NORMES PER A l'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS 

 

Article 63º.- No obstant les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el 

Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar i 

adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els 

preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans 

d'adquirir-los. 

 

RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS 

 

Article 64º.- Si dels parts mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar el 

Constructor a l'Arquitecte-Director, aquest advertís que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en 

algunes de les unitats d'obra executada, anessin notòriament inferiors als rendiments normals 

generalment admesos per a unitats d'obra iguals o similars, l'hi notificarà per escrit al Constructor, amb 

la finalitat de que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia 

assenyalada per l'Arquitecte-Director. 

 

Si feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als 

normals, el Propietari queda facultat per compensar la diferència, rebaixant el seu import del quinze per 

cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les 

liquidacions quinzenals que preceptivament han d'efectuar-se-li. En cas de no arribar ambdues parts a 

un acord en quant als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 

 

RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR 

 

Article 65º.- En els treballs de "Obres per Administració Delegada", el Constructor només serà 

responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats per ell executades i 

també dels accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no 

haver pres les mesures precises que en les disposicions legals s'estableixen.  

 

En canvi, i excepte l'expressat en l'article 63º.- precedent, no serà responsable del mal resultat que 

poguessin donar els materials o aparells triats conformement a les normes establertes en aquest 

article. 
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En virtut de l'anteriorment consignat, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 

defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.  

 

EPÍGRAF 5è.- DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBA LLS 

 

FORMES VÀRIES D'ABONAMENT DE LES OBRES 

 

Article 66º.- Segons la modalitat triada per a la contractació de les obres i tret que en el Plec Particular 

de Condicions Econòmiques es dicti una altra cosa, l'abonament dels treballs es podrà efectuar de les 

següents formes: 

 

1º.- Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, 

disminuïda si escau en l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 

 

2º.- Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable de la qual s'hagi fixat per endavant, podent 

variar solament el nombre d'unitats executades. 

 

Prèvia mediació i aplicant al total de les diverses unitats d'obra executades, del preu invariable estipulat 

per endavant per a cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els 

treballs executats i ultimats amb arranjament i subjecció als documents que constitueixen el Projecte, 

els que serviran de base per a la mediació i valoració de les diverses unitats. 

 

3º.- Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos 

empleats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 

 

S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions el cas anterior.  

 

4º.- Per llistes de jornals i rebuts de materials, autoritzats en la forma que el present "Plec General de 

Condicions Econòmiques" determina. 

 

5º.- Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 

 

 

 

 

 
 

RELACIONS VALORALS I CERTIFICACIONS 

 

Article 67º.- En cadascuna de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de 

Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres 

executades durant els terminis previstos, segons el mesurament que haurà practicat l'Aparellador o 

Arquitecte Tècnic. 

 

L'executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant el resultat del 

mesurament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent a cada unitat de l'obra 

i als preus assenyalats al pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més l'establert en el 

present "Plec General de Condicions Econòmiques", respecte a millores o substitucions de material i a 

les obres accessòries i especials, etc. 

 

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relació, se li 

facilitaran per l'Aparellador o Arquitecte les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-

los d'una nota d'enviament, a fi de que, dins del termini de deu dies a partir de la data de rebut 

d'aquesta nota, pugui el Contractista examinar-los o retornar-los signats amb la seva conformitat o fer, 

en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu dies següents 

al seu rebut, l'Arquitecte-Director acceptarà o rebutjarà les reclamacions del Contractista si les hi 

hagués, adonant al mateix de la seva resolució, podent aquest, en el segon cas, acudir davant el  

 

Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma previnguda dels "Plecs Generals de 

Condicions Facultatives i Legals". 

 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà l'Arquitecte-Director la 

certificació de les obres executades. 

 

Del seu import es deduirà el tant per cent que per a la constitució de la fiança s'hagi preestablert. 

 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al fet que es refereixen, i 

tindran el caràcter de document i lliuraments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions 

que es derivin de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions aprovació ni recepció 

de les obres que comprenen. 
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Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al fet que la valoració es 

refereix. En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'estendran a l'origen. 

 

MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES 

 

Article 68º.- Quan el Contractista, fins i tot amb autorització de l'Arquitecte-Director, emprés materials 

de més acurada preparació o de major grandària que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe 

de fàbrica amb una altra que tingués assignat major preu, o executés amb majors dimensions qualsevol 

part de l'obra, o, en general, introduís en aquesta i sense demanar-la-hi, qualsevol una altra modificació 

que sigui beneficiosa segons el parer de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant això, més que a 

l'abonament del que pogués correspondre-li en el cas que hagués construït l'obra amb estricta 

subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.  

 

ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 

 

Article 69º.- Excepte l’indicat al "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, 

l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que 

correspongui entre els quals a continuació s'expressen: 

 

a) Si existeixen preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida 

alçada, s'abonaran previ mesurament i aplicació del preu establert. 

 

b) Si existeixen preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les 

unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 

 

c) Si no existeixen preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà 

íntegrament al Contractista, excepte el cas que al Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta 

partida ha de justificar-se, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat 

a la seva execució, el procediment que ha de seguir-se per portar aquest compte, que en realitat serà 

d'Administració, valorant-se els materials i jornals als preus que figurin al Pressupost aprovat o, en 

defecte d'això, als quals amb anterioritat a l'execució convinguin les dues parts, incrementant-se el seu 

import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de 

Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 

 

 

 
 

ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS 

 

Article 70º.- Quan calgués efectuar esgotaments injeccions o una altra classe de treballs de qualsevol 

índole especial o ordinària, tindrà el Contractista l'obligació de realitzar-los i de satisfer les despeses de 

tota classe que ocasionin, sempre que la Direcció Facultativa ho considerés necessari per a la 

seguretat i qualitat de l'obra. 

 

PAGAMENTS 

 

Article 71º.- Els pagaments s'efectuaran pel Propietari en els terminis prèviament establerts, i el seu 

import, correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, 

en virtut de les quals es verifiquen aquells. 

 

ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

 

Article 72º.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat 

treballs qualssevol, per al seu abonament es procedirà així: 

 

Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no 

s'haguessin realitzat pel Contractista al seu degut temps i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització 

durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figurin al Pressupost i abonats d'acord amb 

l'establert en els "Plecs Particulars" o en defecte d'això en els Generals, en el cas que aquests preus  

 

fossin inferiors als quals regeixin en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests 

últims. 

 

Si han executat treballs precisos per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, per 

haver estat aquest utilitzat durant aquest termini pel Propietari, es valoraran i abonaran als preus del 

dia, prèviament acordats. 

 

Si s'han executat treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 

construcció o de la qualitat dels materials, res s'abonarà per ells al Contractista. 
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EPÍGRAF 6è.- DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES 

 

IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI DE TERMINACIÓ 

DE LES OBRES 

 

Article 73º.- La indemnització per retard en la terminació s'establirà en un tant per mil (o/oo) de l'import 

total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, explicats a partir del dia de terminació fixat 

en el Calendari d'Obra. 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

 

DEMORA DELS PAGAMENTS 

 

Article 74º.- Es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundada en aquesta demora de 

Pagaments, quan el Contractista no justifiqui en la data el pressupost corresponent al termini 

d'execució que tingui assenyalat en el contracte. 

 

EPÍGRAF 7è.- MILLORES D'OBRA 

 

MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS 

 

Article 75º.- No s'admetran millores d'obra, més que en el cas en què l'Arquitecte-Director hagi ordenat 

per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials 

i aparells previstos en el contracte. Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, 

excepte cas d'error en els amidaments del Projecte, tret que l'Arquitecte-Director ordeni, també per 

escrit, l'ampliació de les contractades. 

 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva 

execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels 

nous materials o aparells ordenats emprar i els augments que totes aquestes millores o augments 

d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 

 

Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que 

suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.  

 

 

 
 

UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES 

 

Article 76º.- Quan per qualsevol causa fos menester valorar obra defectuosa, però acceptable segons 

el parer de l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament 

després de sentir al Contractista, el qual haurà de conformar-se amb aquesta resolució, excepte el cas 

en què, estant dins del termini d'execució, prefereixi demolir l'obra i refer-la conformement a condicions, 

sense excedir d'aquest termini. 

 

SEGUR DE LES OBRES 

 

Article 77º.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la 

seva execució fins a la recepció definitiva; la quantia del segur coincidirà a cada moment amb el valor 

que tinguin per contrata els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el 

cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec a ella s'aboni l'obra 

que es construeixi i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament d'aquesta quantitat al 

Contractista s'efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, 

excepte conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar 

d'aquest import per a menesters diferents del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció de 

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

devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials apilats, etc.; i una indemnització 

equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no s'haguessin abonat, però 

només en proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la Companyia 

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

per l'Arquitecte-Director. 

En les obres de reforma o reparació, es fixaran prèviament la porció d'edifici que ha de ser assegurada 

i la seva quantia, i si res es preveu, s'entendrà que el segur ha de comprendre tota la part de l'edifici 

afectada per l'obra. 

 

Els riscos assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el 

Contractista, abans de contractar-los en coneixement del Propietari, a fi de recaptar d'aquest la seva 

prèvia conformitat o objeccions.  
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CONSERVACIÓ DE L'OBRA 

 

Article 78º.- Si el Contractista, sent la seva obligació, no atén a la conservació de les obres durant el 

termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció 

definitiva, l'Arquitecte-Director en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè 

s'atengui a la neteja i tot el que anés menester per a la seva bona conservació abonant-se tot això per 

compte de la Contrata. 

 

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

del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del 

Contractista, no haurà d'haver-hi en ell més eines, útils, materials, mobles, etc., que els indispensables 

per a la seva neteja i per als treballs que calgués executar. 

 

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

procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 

 

ÚS PEL CONTRACTISTA D'EDIFICI O BÉNS DEL PROPIETARI 

 

Article 79º.- Quan durant l'execució de les obres ocupi el Contractista, amb la necessària i prèvia 

autorització del Propietari, edificis o faci ús de materials o útils pertanyents al mateix, tindrà obligació de 

reparar-los i conservar-los per fer lliurament d'ells a la terminació del contracte, en perfecte estat de 

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

per les millores fetes als edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 

En el cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material propietats o edificacions, no hagués 

complert el Contractista amb el previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell 

i amb càrrec a la fiança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPITOL III: CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

 

EPÍGRAF 1r. CONDICIONS GENERALS 

 

QUALITAT DELS MATERIALS 

 

Article 80º.- Tots els materials a emprar en la present obra seran de primera qualitat i reuniran les 

condicions exigides en les condicions generals d'índole tècnica previstes en el Plec de Condicions 

d'Edificació de 1960 i altres disposicions vigents referents a materials i prototips de construcció. 

 

PROVES I ASSAJOS DE MATERIALS 

 

Article 81º.- Tots els materials al fet que aquest capítol es refereix podran ser sotmesos a les anàlisis o 

proves, per compte de la contrata, que es creen necessaris per acreditar la seva qualitat. Qualsevol 

altre que hagi estat especificat i sigui necessari emprar haurà de ser aprovat per l'Adreça d'Obres, ben 

entès que serà rebutjat el que no reuneixi les condicions exigides per la bona pràctica de la construcció. 

 

MATERIALS NO CONSIGNATS EN PROJECTE 

 

Article 82º.- Els materials no consignats en projecte que donessin lloc a preus contradictoris reuniran 

les condicions de bondat necessàries, segons el parer de la Direcció Facultativa, no tenint el 

contractista dret a cap reclamació per aquestes condicions exigides. 

 

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ 

 

Article 83º.- Tots els treballs inclosos en el present projecte s'executaran acuradament, conformement a 

les bones pràctiques de la construcció, d'acord amb les condicions establertes al Pliec General 

d'Arquitectura de 1960, i complint estrictament les instruccions rebudes per la Direcció Facultativa, no 

podent, per tant, servir de pretext al contractista la baixa en subhasta, per variar aquesta acurada 

execució ni la primeríssima qualitat de les instal·lacions projectades quant als seus materials i mà 

d'obra, ni pretendre projectes addicionals. 
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1 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA FREDA I CALENTA  

 

1.1  Primera part. Generalitats 

 

Art.1. El present Plec de Condicions Tècniques Particulars d'Instal·lacions té per objecte la regulació i 

control dels materials i de les unitats d'obra que intervenen. 

Art.2. Si per omissió o per decisió de la Direcció Facultativa s'hagués de fer ús d'algun material o 

executar alguna unitat d'obra no contemplades en el present Plec de Condicions Tècniques Particulars, 

serà d'obligat compliment per part del Contractista de les obres, les condicions referents als conceptes 

abans citats contingudes en el Plec de Condicions Tècniques Generals, i en les Fitxes corresponents 

dels Llibres de Control de Qualitat. 

Art.3. Si entre les condicions d'aplicació existissin discrepàncies, s'aplicaran les més restrictives, tret 

que per part de la Direcció Facultativa es manifesti per escrit el contrari en el Llibre d'Ordres. 

Art.4. Si entre les condicions d'aplicació existissin contradiccions serà la Direcció Facultativa qui 

manifesti per escrit la decisió a prendre en el Llibre d'Ordres. 

Serà responsabilitat del Contractista qualsevol decisió presa en els supòsits anteriors, (Art.3 i 4) si 

aquesta no està signada en el Llibre d'Ordres per la Direcció Facultativa i per tant estarà obligat a 

assumir les conseqüències que es derivin de les ordres que ha de prendre la Direcció Facultativa per 

corregir la situació creada. 

Art.5. Tots els materials i equips subministrats pel Contractista seran nous, normalitzats en tant que 

sigui possible i de marques de reconeguda qualitat i garantia. 

Art.6. La maquinària, materials o qualsevol altre element, en el qual sigui definible una qualitat, serà 

l'indicat en el Projecte, si el contractista proposés un de qualitat similar, haurà de ser aprovat per escrit, 

per la Direcció Facultativa i anotada en el Llibre d'Ordres. 

Per tant tot element especificat o no, haurà de ser aprovat, explícitament per la Direcció Facultativa. 

Si el Contractista ho executés sense aquesta aprovació de la Direcció Facultativa, aquesta es reserva 

el dret d'acceptació, en el cas de no acceptació, serà retirat sense cap cost o perjudici, atès que ells 

seran responsabilitat única i exclusiva del Contractista. En qualsevol dels casos, es deixarà constància 

de la incidència en el Llibre d'Ordres de la direcció d'Obra. 

Art.7. Aquests materials i equips portaran rètols fixos amb les característiques principals i marca del 

fabricant. 

Art.8. Tots els treballs seran realitzats per personal de coneixements adequats de la seva especialitat, 

seguint les tècniques més modernes quant a la fabricació d'equips d'alta qualitat i instal·lacions. 

Art.9. Si el contractista subcontractés algun dels treballs descrits en els documents del present projecte, 

estarà obligat a presentar a la Direcció Facultativa, una relació de les empreses proposades per a la  

 
 

realització d'aquests treballs abans de l'inici dels mateixos, tenint aquesta la potestat de rebutjar 

qualsevol de les empreses per causa justificada, entenent-se per elles: que no siguin homologades, 

que no siguin autoritzades per les Corporacions que regulin els treballs o que no puguin realitzar a 

criteri de la Direcció Facultativa correctament els treballs corresponents. 

 

Art.10. El Contractista haurà de garantir a la Direcció Facultativa el lliure accés a totes les àrees dels 

tallers on es fabriquin els components del subministrament per inspeccionar els materials, construcció i 

proves. 

Aquesta facilitat d'inspecció no rellevarà al Contractista de la seva responsabilitat en el compliment de 

les obligacions de control, havent de facilitar a la Direcció Facultativa els certificats d'inspecció dels 

assajos en taller o els certificats d'homologació dels equips de sèrie normalitzats. 

Art.11. El fet que la Direcció Facultativa hagi atestat les proves o no hagi rebutjat qualsevol part de 

l'equip o instal·lació, no eximirà al Contractista de la responsabilitat de subministrar els equips d'acord 

amb aquest Plec de Condicions i els requisits del Contracte. 

Art.12. Tots els equips es transportaran adequada i acuradament embalats. Els embalatges seran 

aptes per resistir els cops que puguin originar-se en les operacions de càrrega, transport, descàrrega i 

manipulació. 

Les peces que puguin sofrir corrosió es protegiran adequadament, abans del seu embalatge, amb greix 

o un altre producte adequat. Totes les superfícies polides i mecanitzades es revestiran amb un 

producte anticorrosiu. Es prestarà especial atenció a l'embalatge d'instruments, equips de precisió, 

motors elèctrics, etc., pels danys que puguin produir-los el no mantenir-los en una atmosfera lliure de 

pols i humitat. 

Art.13. Per a la implantació i disposició dels equips, vegin-se els plànols corresponents. Aquests 

plànols no intenten definir l'equip a ser subministrat, sinó que són únicament il·lustratius per mostrar la 

disposició general del mateix. El Contractista realitzarà el transport, la descàrrega, el muntatge i la 

instal·lació d'acord amb les instruccions escrites del Fabricant. El Contractista serà responsable dels 

alineaments, ajustos, inspecció, assajos en obra i en general de tot allò relacionat amb la qualitat de la 

instal·lació. 

Art.14. El Contractista es responsabilitzarà de subministrar, instal·lar i assajar qualsevol equip, material, 

treball o servei que sigui necessari per al bon funcionament de les instal·lacions, s'indiqui o no 

explícitament en el present Plec, de tal manera que, una vegada realitzades les operacions de 

muntatge i proves, quedin tots els equips i instal·lacions en condicions definitives d'entrar en 

funcionament normal de servei. 

Art.15. Qualsevol limitació, exclusió, insuficient o fallada tècnica al fet que doni lloc l'incompliment de 

l'especificat en el paràgraf anterior, serà motiu de la total responsabilitat del Contractista. 
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Art.16. A més del subministrament i muntatge dels diferents equips i aparells, el Contractista haurà de 

subministrar si escau les eines especials necessàries per a entreteniment i conservació, així com tots 

els elements i utillatges especials per al muntatge de les peces o conjunts que així ho requereixin 

durant l'explotació. 

Art.17. Els aparells, materials i equips que s'instal·lin, es protegiran durant el període de construcció 

amb la finalitat d'evitar els danys que els pogués ocasionar l'aigua, escombraries, substàncies 

químiques o de qualsevol altra classe. Els extrems oberts dels tubs es netejaran per complet abans de 

la seva instal·lació, en tots els trams de canonada, accessoris, claus, etc. La Direcció Facultativa es 

reserva el dret d'eliminar qualsevol material que, per un inadequat apilament, jutgés defectuós. 

Només s'admetran modificacions pels següents conceptes: 

 

• Millores en qualitat, quantitat o muntatge dels diferents elements, sempre que no afectin al 

pressupost en tot cas disminueixi de la posició corresponent, no havent mai repercutir el canvi 

en altres materials. 

• Variacions en l'arquitectura de l'edifici, sent la variació d'instal·lacions definida per la Direcció 

Facultativa. 

Aquestes possibles variacions, hauran de realitzar-se per escrit acompanyades per la causa, material 

eliminat, material nou, modificació al pressupost amb les certificacions de preus corresponents a dates 

de lliurament, no podent-se efectuar cap canvi si l'anterior document no ha estat aprovat per la 

Propietat i Direcció Facultativa i reflectit en el Llibre d'Ordres. 

Art.18. Serà amb càrrec al Contractista la realització i tramitació del projecte de les instal·lacions per 

presentar en les Companyies Subministradores, Delegacions del Ministeri d'Indústria i on procedeixi a 

l'Ajuntament de la localitat, així com els diversos certificats que s'han de presentar en els diferents 

Organismes Locals, havent de lliurar a la finalització d'obra totes les autoritzacions, permisos i llicències 

de l'edifici. 

Art.19. El Contractista haurà de complir quant es determina en la vigent Ordenança de Seguretat i 

Higiene en el Treball, sent responsable de quants accidents, danys i perjudicis es produeixin per la 

seva negligència en aquest aspecte. 

Art.20. El Contractista prepararà i sotmetrà a aprovació plans de taller complets i detallats de la 

disposició general de l'equip i accessoris subministrats en virtut d'aquestes especificacions i en les 

Condicions Generals. 

Art.21. L'aprovació dels plànols de taller no implica l'aprovació de canvis en plànols d'oferta i 

especificacions que no hagin estat clarament incorporats i definits en els plànols de taller presentats per 

a l'aprovació. 

 

 
 

Art.22. Qualsevol modificació dels plànols o especificacions requereix plànols de taller. Els plànols 

indicaran detalls de fixació a les estructures de l'edifici. 

Art.23. El Contractista establirà un període d'aprenentatge per a empleats de la Propietat, a fi de 

conèixer les operacions de les instal·lacions completes. Les instruccions seran lliurades o aportades pel 

Contractista o pel fabricant en qüestió. 

Art.24. Donarà àmplia informació als representants de la Propietat sobre localització, operació i 

conservació de la maquinària, aparells i treballs subministrats i instal·lats per ell. 

Art.25. En cas de fallada de qualsevol instal·lació o d'algun component o del seu funcionament durant 

el període de garantia, el Contractista disposarà d'un servei competent llest per acudir promptament a 

la restauració de tots. 

 

2. INSTAL·LACIÓ D’AIGUA FREDA I CALENTA 

 

2.1. OBJECTE 

 

El treball comprès en la present Secció del Plec de Condicions, consisteix en el subministrament de 

tota la instal·lació, mà d'obra, equip, dispositius i materials, i en l'execució de totes les operacions 

necessàries per completar el treball de la instal·lació interior, incloent tots els elements d'equip especial 

especificats en aquesta Secció, tot això complet i d'estricte acord amb la present Secció del Plec de 

Condicions i plànols corresponents i amb subjecció als termes i condicions del Contracte. 

 

2.2. GENERALITATS 

 

a) Plans 

 

Els plànols del Projecte indiquen l'extensió i disposició general dels sistemes de lampisteria. Si el 

Contractista considerés fer variacions en els plànols del Projecte, presentarà tan aviat com sigui 

possible a l'Arquitecte per a la seva aprovació els detalls de tals variacions, així com les raons per 

efectuar les mateixes. No es farà cap variació dels plànols sense prèvia aprovació per escrit de 

l'Arquitecte. 
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b) Plec de Condicions 

 

No es pretén en els Plecs abastar tots i cadascun dels detalls de construcció i equip. El contractista 

subministrarà i instal·larà tots els elements que siguin necessaris per acabar totalment el treball, 

complet, estiguin o no aquests detalls particularment indicats o especificats. 

 

c) Productes normals 

 

Els elements principals de l'equip seran de la millor qualitat usada per a tal finalitat i seran productes de 

fabricants de garantia. Cada element principal de l'equip portarà fixada amb seguretat en lloc visible, 

una placa amb el nom i adreça del fabricador i nombre del catàleg. No s'acceptaran plaques que portin 

únicament el nom d'un agent distribuïdor. 

 

d) Variacions en els Plecs de Condicions 

 

Els productes de qualsevol fabricant de garantia dedicat normalment a la producció comercial d'equip 

de lampisteria, no s'exclouran basant-se en petites diferències, sempre que aquest equip s'ajusti en les 

seves característiques comercials als requisits que s'especifica en aquest Plec de Condicions, respecte 

a materials, capacitat i funcionament. El Contractista lliurarà una relació que contingui una descripció 

completa de tots aquells elements de l'equip de lampisteria que es proposa subministrar i que no 

s'ajustin a l'especificat en el Plec de Condicions, així com les excepcions o objeccions que es puguin 

posar al mateix. El fet de no lliurar tal relació s'interpretarà en el sentit que el Contractista està d'acord a 

ajustar-se a tots els requisits del Plec de Condicions. 

 

e) Relacions de material i equip 

 

Tan aviat com sigui possible i dins dels 30 dies següents a la data d'adjudicació del contracte i abans 

d'iniciar la instal·lació de qualsevol material, aparell o equip, se sotmetrà a l'aprovació de l'Arquitecte 

una llista completa dels materials, aparells i equips que es proposen per a la instal·lació. Aquesta llista 

inclourà dades de catàleg, diagrames, corbes de rendiment de bomba, plànols de taller, i qualssevol 

altres dades descriptives que pogués demanar l'Arquitecte. Es rebutjaran qualssevol elements de 

materials o equip continguts en la llista que no s'ajustin als requisits especificats en el Plec de 

Condicions. 

 

 

 
 

f) Protecció durant la Construcció 

 

Els aparells, materials i equip que s'instal·lin d'acord amb aquesta Secció de Plec de Condicions es 

protegiran durant el període de construcció amb la finalitat d'evitar els danys que els pogués ocasionar 

l'aigua, escombraries, substàncies químiques o elements mecànics o de qualsevol altra cosa. Els 

aparells es cobriran degudament i els extrems oberts dels tubs amb casquets o taps. S'inspeccionaran 

acuradament i es netejaran per complet abans de la seva instal·lació a l'interior de tots els sifons, 

vàlvules, accessoris, trams de canonada, etc. A la terminació de tot el treball es netejaran totalment els 

aparells, equip i materials i es lliuraran en condicions satisfactòries per a l'Arquitecte. 

 

g) Connexions als aparells 

 

El Contractista subministrarà tots els materials i mà d'obra necessaris per efectuar les connexions als 

sistemes d’instal·lació d’aigua freda i calenta de tots els aparells i equip que les precisin, especificades 

en la present secció, en altres Seccions del Plec de Condicions o s'indiqui en els plànols.  

 

h) Terminació de les canonades d'aigua i desguàs 

 

Es perllongaran fins a punts a 2 m. de distància fora de l'edifici, en els llocs del qual es tancaran amb 

brides cegues o taps i quedaran preparats per efectuar la connexió als sistemes exteriors de serveis, si 

tals sistemes no haguessin quedat acabats. Si abans que s'efectuï la connexió als sistemes de serveis 

s'haguessin tapat les rases o s'haguessin cobert d'una altra manera les canonades, es marcaran els 

llocs on es trobin els extrems de cada canonada per mitjà d'estaques o altres mitjans acceptables. El 

contractista subministrarà i col·locarà els comptadors d'aigua i una aixeta de comprovació, immediat al 

comptador, accionat per clau de mascle. 

 

i) Talls a la construcción. 

 

Els talls a la construcció s'efectuaran solament amb el permís previ per escrit de l'Arquitecte. Els danys 

a l'edifici, canonades, cables, equips, etc. produïts com a conseqüència de dits talls, es repararan per 

mecànics experts del ram corresponent, sense càrrec addicional per al Propietari. 
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j) Instruccions de funcionament i entreteniment 

 

Es fixaran instruccions impreses de funcionament i entreteniment de cada element de l'equip en els 

llocs que designi l'Arquitecte. Aquestes instruccions aniran muntades en marcs de fusta dura amb 

fronts de cristall o muntats sobre plàstic.  

 

k) Llista de peces i de preus 

 

Amb cada element d'equip subministrat per un fabricant se subministraran dues còpies de les llistes de 

peces de recanvi, llistes de preus i manuals de funcionament, a més de les dades de catàleg i plànols 

de taller necessaris.  

 

2.3. CONDICIONS QUE HAN DE CUMPLIR ELS MATERIALS 

 

Canonades i accessoris de coure. (CU) 

 

Descripció 

 

• Tub de Coure estirat en fred sense soldadura, per a instal·lacions de lampisteria i calefacció 

segons especificació UNE 37.137; espessors 0,71, 1, 1,2, 1,5, 2 i 2,5 per a pressió màximes de 

treball de 15 bar i diàmetres exteriors de 6, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 64, 76, 89 i 108 

mm. per a la seva ocupació amb maniguets soldats per capil·laritat. 

• Accessoris d'unió de Coure fabricats per deformació en fred a partir del tub, segons UNE 

37.141, i de Llautó segons UNEIX 37.107, estampats i mecanitzats segons figures 

normalitzades pel fabricant: 

• Sèrie per soldar per capil·laritat fabricada a partir de tub. 

• Sèrie roscada de diàmetres 6 a 54 mm. tots dos inclusivament. 

• Sèrie per soldar per capil·laritat estampada i mecanitzada, de diàmetres 6 a 108, tots dos 

inclusivament. 

Normativa 

 

• PPTG per a canonades de proveïment d'aigua. Ordre del MOPU del 20/7/74; BOE 2 i 3/10/74. 

• Normes Bàsiques per a instal·lacions interiors de subministrament d'aigua. Ordre del Ministeri 

d'Indústria del 9/12/85; BOE 13/1/76. Correcció d'errors BOE 12/2/76. Complement a l'apt. 1.5  

 

 
 

del títol I de les Normes Bàsiques per a instal·lacions interiors de subministrament d'aigua, en 

relació amb el dimensionament de les instal·lacions interiors de tubs de Coure. Resolució de la 

Direcció general de l'Energia del 7/3/80. 

• Normes UNE: 37116, 37141: Mesures, toleràncies i característiques mecàniques del tub de 

Coure. 

 

Control 

 

• Subministrament en rotllos fins a diàmetre exterior de 22 mm. i longitud 45 m recuit, o tires de 

longitud 4 a 6 m sense recoure, sense defectes superficials de fabricació o de transport. 

• Recopilació de còpia de sol·licitud i acceptació del subministrament del material pel Contractista 

i el Proveïdor, respectivament, amb albarà de recepció. Certificat de Fabricació i Proves dels 

lots subministrats. 

• Certificat de Qualitat AENOR. 

• Identificació dels tubs amb gravat longitudinal de la designació comercial, material, diàmetre, 

espessor, estat, norma i any de fabricació. 

• Examen visual de l'aspecte general, sense que s'apreciïn defectes de fabricació o de transport. 

• Assajos de proves segons les normes UNEIX citades anteriorment; assaig per cada lot 

subministrat o lots majors de 1000 m. realitzant les proves anteriors sobre mostres d'1 m per lot, 

augmentant la grandària en una unitat per cada 1000 m. i no realitzant presa de mostra per a 

comandes inferiors a 1000 m. 

• El cost d'aquests assajos i proves de recepció serà per compte del Fabricador. 

 

Mesurament 

 

 El mesurament es realitzarà per longitud de canonada d'igual diàmetre sense descomptar els elements 

intermedis, incloent la part proporcional d'accessoris. 

 

Canonades d'acer soldat per a proveïment d'aigua 

 

Definicions.- Tubs d'acer soldat són els obtinguts per soldadura a partir d'un fleix d'acer, d'ample igual o 

lleugerament superior al perímetre de la secció del tub a obtenir. La soldadura pot ser a solape o de 

gom a gom. 
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Normativa tècnica.- Els tubs d'acer soldat per a obres de proveïment d'aigua compliran les condicions 

fixades en el “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Proveïment d'Aigua” 

del MOPU. 

Classificació.- Tenint en compte les pressions normalitzades, els tubs d'acer soldat es classifiquen en 

tres classes A, B i C que les seves característiques d'espessor, diàmetre nominal i pes vénen 

reflectides en els quadres respectius següents. 

 

Taula 2.3.1 Tubs d’acer soldat classe A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Els tubs de més de 500 mm. de diàmetre nominal es calcularan, i es fabricaran segons 

comanda, justificant el projectista els espessors, càrregues de treball i coeficients adoptats, que no 

seran mai menys conservadors que els de aquest quadre. 

 

Taula 2.3.2 Tubs d’acer soldat classe B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTA: Els tubs de més de 500 mm. de diàmetre nominal es calcularan, i es fabricaran segons 

comanda, justificant el projectista els espessor, càrregues de treball i coeficients adoptats, que no seran 

mai menys conservadors que els de aquest quadre. 

 

Taula 2.3.3 Tubs d’acer soldat classe C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Els tubs de més de 500 mm. de diàmetre nominal es calcularan, i es fabricaran segons 

comanda, justificant el projectista els espessor, càrregues de treball i coeficients adoptats, que no seran 

mai menys conservadors que els de aquest quadre. 

 

Condicions generals 

 

Els tubs, unions i peces hauran d'estar perfectament acabats, nets, sense esquerdes, palles, etc., ni 

qualsevol altre defecte de superfície. Els tubs seran rectes i cilíndrics dins de les toleràncies admeses. 

Les seves vores extremes estaran perfectament nets i a esquadra amb l'eix del tub i la superfície 

interior perfectament llisa. Els tubs o peces els defectes de les quals siguin corregibles, només podran 

reparar-se amb la prèvia aprovació de la D.F. 

Tots els tubs i peces d'acer seran protegits, interior i exteriorment, contra la corrosió per algun dels 

procediments indicats en el vigent “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de 

Proveïment d'Aigua”, del MOPU. 

Característiques geomètriques 

 

Els diàmetres nominals (DN) dels tubs s'ajustaran als següents valors, expressats en mil·límetres: 

DN (mm): 25, 40,60, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450 i 500. 
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Els espessors mínims seran tals que el coeficient de seguretat obtingut entre la pressió màxima de 

treball Pt) i la pressió de trencament (Pr) verifiqui: 

 

 

 

Les toleràncies admeses als tubs d'acer soldat sense revestir seran les especificades en el “Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Proveïment d'Aigua” del MOPU. 

 

Característiques mecàniques i químiques 

 

L'acer emprat en la fabricació de tubs i peces especials serà dolça i perfectament soldable. 

 

2.3.1  Valvuleria 

 

DEFINICIÓ I CLASSIFICACIÓ.- Es defineixen com a vàlvules, aquells elements que s'utilitzaran per al 

tall, retenció, regulació i equilibrat dels fluids a les xarxes hidràuliques. 

 

És competència de l'instal·lador el subministrament, muntatge i posada en servei de tota la valvuleria i 

accessoris complementaris, d'acord amb les característiques tècniques, implantació i qualitats previstes 

en els documents de projecte. Queda també inclosa tota la valvuleria i accessoris complementaris que, 

no estant específicament reflectits en els documents de projecte, siguin necessaris per conveniència 

d'equilibrat, manteniment, regulació o seguretat dels circuits hidràulics, a criteri de la direcció d'obra. 

 

Les vàlvules es definiran a partir del seu diàmetre nominal, havent de coincidir el mateix amb els 

diferents diàmetres de les canonades al fet que estan connectades, tret que s'indiqués expressament el 

contrari. Cada vàlvula haurà de portar marcada, d'una manera indeleble, la marca o identificació del 

fabricador, el diàmetre nominal i la pressió nominal. 

L’aplec de la valvuleria en obra serà realitzat amb especial cura, evitant apilaments desordenats que 

puguin afectar a les parts febles de les vàlvules (plançons, volants, palanques, premses, etc.). Fins al 

moment del muntatge, les vàlvules hauran de tenir proteccions en les seves obertures. Queda prohibit 

l’aplec de valvuleria en exteriors. Serà rebutjat qualsevol element que present cops, raspadures o, en 

general, qualsevol defecte que obstaculitzi el seu bon funcionament segons el parer de la direcció 

d'obra, havent de ser expressament aprovada per aquesta, el fabricant de valvuleria triat, abans 

d'efectuar-se la comanda corresponent. 

 

 
 

En l'elecció de les vàlvules es tindran en compte les pressions, tant estàtiques, com a dinàmiques, sent 

rebutjat qualsevol element que perdi aigua durant la realització de les proves i, en general, dins de l'any 

de garantia.  

 

Tota la valvuleria que vagi a estar sotmesa a pressions iguals o superiors a 6 bar, portarà encunyada la 

pressió màxima al fet que pugui estar sotmesa. Totes les vàlvules que disposin de volant o siguin de 

tipus papallona, estaran dissenyades de manera que es puguin maniobrar a mà, de forma senzilla, 

sense esforç, sense necessitat d’apalancaments, ni forçaments del plançó. Les superfícies de 

tancament de les vàlvules estaran perfectament acabades, de manera que la seva estanqueïtat sigui 

total, havent d'assegurar, no menys de vegada i mitjà, la pressió diferencial prevista amb un mínim de 6 

bar. Per tota la valvuleria que tingui unions a rosca, aquesta serà tal que no interfereixi la maniobra. 

 

Les vàlvules se situaran per a accés i operació fàcils, de forma tal que puguin ser accionades 

lliurement, sense molèsties, ni interferències. S'aïllaran quan vagin instal·lades en canonades dotades 

d'aïllament. El muntatge de les vàlvules serà, preferentment, en posició vertical, amb el mecanisme 

(plançó) d'accionament cap amunt. En cap cas, es permetrà el muntatge de vàlvules amb el 

mecanisme (plançó) d'accionament cap avall. 

 

Tret que expressament s'indiqui el contrari, les vàlvules fins a 2” inclusivament, se subministraran 

roscades i de 21/2” d'ara endavant, se subministraran per ser rebudes entre brides o per soldar. 

 

Al final dels muntatges es disposarà, en cada vàlvula, una identificació gravada amb etiqueta de plàstic, 

baquelita o similar, que les faci correspondre amb l'esquema de principi existent en sala de màquines. 

La terminació de les vàlvules serà amb aïllament i alumini a força de casquets desmuntables, 

mitjançant mecanismes a pressió, quan vagin instal·lades en canonades aïllades i terminació amb 

pintura, quan no requereixin aïllament. Les palanques d'accionament i plançons s'acabaran sempre 

amb pintura de color negre. 

 

Poden ser segons especejament interior de diversos tipus: 

 

• Pistó 

• Bola 

• Comporta 

• Manxa 

• Papallona 
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• Retenció a clapeta 

• Retenció a ressort 

• Assento, agulla 

• Globo 

• Altres 

 

Segons el seu accionament poden ser normals o motoritzades, i les classificarem segons la seva 

pressió nominal. 

 

NORMATIVA TÈCNICA.- Les vàlvules es construiran d'acord amb les Normes UNE, DIN, ASTM, API i 

MOPU, segons les seves denominacions i característiques. 

 

CARACTERÍSTIQUES 

 

Vàlvules de pistó.- Compliran les característiques de les normes DIN-3202 M9 per a temperatures de 

treball de - 80ºC i PN ≤ 63, seran de tipus obert permetent la reposició dels seus components interiors, 

pistó, plançó, juntes, etc.; i els materials fonamentals utilitzats correspondran a: 

 

Taula 2.3.1.1 Característiques de les vàlvules de p istó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vàlvules de globus (seient).- És competència de l'instal·lador el subministrament, muntatge i posada en 

servei de les vàlvules de globus, d'acord amb les característiques tècniques, implantació i qualitats 

previstes en els documents de projecte o que anessin necessaris segons el parer de la direcció d'obra. 

L'objectiu fonamental d'aquestes vàlvules serà el de regulació de pas de fluid, forçant la pèrdua de  

 

 
 

càrrega i situant la corresponent bomba o circuit hidràulic en el punt de treball necessari, previst en 

projecte. Es podrà utilitzar també com a vàlvula de cort (servei tot-res). 

 

La seva maniobra serà de seient, sent l'òrgan mòbil del tipus esfèric i podent-se efectuar aquelles, 

lliurement, sota les condicions de pressió previstes. El plançó haurà de quedar posicionat de manera 

que no sigui mogut pels efectes presostàtics, havent de disposar el volant de l'escala o senyal 

corresponent d'amplitud de gir. En les vàlvules de plançó llarg, aquest anirà recolzat sobre forqueta, de 

manera que no sofreixi deformació. 

 

Compliran les característiques de les normes DIN 3202/DIN-2545/DIN2526, per a temperatures de 

treball de -80ºC a + 400ºC i PN ≤ 40, seran de tipus obert permetent la reposició dels seus components 

interiors i les matèries fonamentals utilitzades correspondran a: 

 

Taula 2.3.1.2 Característiques de les vàlvules de g lobus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vàlvules de comporta.- Compliran les característiques de les normes DIN-32021/2401/2546/2526-C, 

per a temperatures de treball de 5 a 400ºC i PN ≤ 40 seran de tipus obert, permetent la reposició dels 

seus components interiors i els materials fonamentals utilitzats correspondran a: 

 

Taula 2.3.1.3 Característiques de les vàlvules de c omporta 
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Vàlvules de bola (esfera).- És competència de l'instal·lador el subministrament, muntatge i posada en 

servei de les vàlvules de globus, d'acord amb les característiques tècniques, implantació i qualitats 

previstes en els documents de projecte o que anessin necessaris segons el parer de la direcció d'obra. 

L'objectiu fonamental d'aquestes vàlvules serà el de cort plenament estanc de pas de fluid amb 

maniobra ràpida, no podent emprar-se, en cap cas, per a regulació. 

 

La bola estarà especialment lluentada, havent de ser estanc el seu tancament en el seu seient sobre el 

tefló. Sobre aquest material i quan el fluid tingui temperatures de treball superiors a 60ºC, l'instal·lador 

presentarà certificat del fabricador, indicant la pressió admissible a 100ºC. La pressió mínima de treball 

que suportarà la vàlvula serà de 16 kg/cm². Per a grandàries de 15 a 50 mm., els extrems seran roscats 

i per a grandàries igual o superiors a 65 mm., seran amb brides segons DIN 2543. 

 

La maniobra d'obertura serà per gir de 90º complet, sense duresa, ni interferències amb altres elements 

exteriors o aïllaments. La posició de palanca determinarà el posicionament. 

Compliran les característiques de les normes DIN-3357/3840/3202/2540/2547/2470/3230, UNE-66.901, 

per a temperatures de treball de 5 a 150ºC i PN ≤ 40, seran de tipus obert, permetent la reposició dels 

seus components interiors i els materials fonamentals utilitzats correspondran a: 

 

Taula 2.3.1.4 Característiques de les vàlvules de b ola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vàlvules de papallona.- És competència de l'instal·lador el subministrament, muntatge i posada en 

servei de les vàlvules de globus, d'acord amb les característiques tècniques, implantació i qualitats 

previstes en els documents de projecte o que anessin necessaris segons el parer de la direcció d'obra. 

L'objectiu fonamental d'aquestes vàlvules serà el de tall de pas de fluid no podent utilitzar-se, en cap 

cas, per a regulació. 

 

 
 

El cos serà monobloc de ferro colat i sense brides. Portaran folro adherit i modelat directament sobre el 

cos, a força de cautxú i tornat en tots dos extrems, per a formació de la junta d'unió amb la brida de la 

canonada. El disc regulador serà de plàstic injectat i reforçat (fins a 32) i de ferro colat, amb 

recobriment plàstic per a diàmetres superiors. El disc quedarà fortament unit a l'eix, sent la unió 

insensible a les vibracions. L'eix, totalment polit, serà d'acer inoxidable i serà absolutament hermètic 

sobre el seu entorn. 

Substituiran a les vàlvules de bola en totes les canonades amb diàmetre interior igual o superior a 2”. 

La seva maniobra serà de tipus palanca, havent de poder-se efectuar, la mateixa, lliurement sota les 

pressions previstes. En general i per a vàlvules fins a 3” inclusivament, s'utilitzarà tancament amb 

comandament manual de palanca de gallet. Per a vàlvules de 4” d'ara endavant, s'utilitzarà tancament 

per accionament reductor. Els comandaments es triaran acuradament, d'acord amb la pressió de treball 

de la vàlvula que, en cap cas, serà inferior a 16 kg/cm². 

Compliran les característiques de les normes DIN, UNE, BS i ASTM corresponents, per a temperatures 

de treball de -45º a + 200ºC i PN ≤ 16, del tipus obert permetent la reposició dels seus components 

interiors i els materials fonamentals utilitzats correspondran a: 

 

Taula 2.3.1.5 Característiques de les vàlvules de p apallona 

 

 

 

 

 

Filtres.- Compliran les característiques de les normes DIN-2501/259 i UNE corresponents, per a 

temperatures de treball de -45º a 150ºC i PN ≤ 40, del tipus obert, permetent la reposició i neteja dels 

seus components interiors i els materials fonamentals utilitzats correspondran a: 

 

Taula 2.3.1.6 Característiques dels filtres 

 

 

 

 

 

Vàlvules de retenció.- És competència de l'instal·lador el subministrament, muntatge i posada en servei 

de les vàlvules de globus, d'acord amb les característiques tècniques, implantació i qualitats previstes  
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en els documents de projecte o que anessin necessaris segons el parer de la direcció d'obra. L'objectiu 

fonamental d'aquestes vàlvules és permetre un flux unidireccional, impedint el flux invers. 

 

Constructivament, aquestes vàlvules tindran el cos de fosa, interior i exteriorment, obturador de neoprè 

amb llepis d'acer laminat, sent d'acer inoxidable, tant l'eix, com les tapes, cargols i ressort. Estaran 

capacitades per treballar en òptimes condicions a una temperatura de treball de 110ºC i una pressió, 

com a mínim, igual al doble de la nominal de treball de la instal·lació. 

 

Aquestes unitats seran del tipus “ressort” d'accionament ràpid i aptes per a un bon funcionament, 

Independentment de la posició de muntatge. El seu muntatge entre les brides de les canonades es farà 

a través de cargols passants i de manera que quedin perfectament enregistrables. 

Compliran les característiques de les normes DIN-2501/3202 i UNE, per a temperatures de treball de -

15º a 200ºC i PN ≤ 40, del tipus obert, permetent la reposició dels seus components interiors, els 

materials fonamentals, utilitzats correspondran: 

 

Taula 2.3.1.7 Característiques de les vàlvules de r etenció 

 

 

 

 

Vàlvules de seguretat.- És competència de l'instal·lador el subministrament, muntatge i posada en 

servei de les vàlvules de globus, d'acord amb les característiques tècniques, implantació i qualitats 

previstes en els documents de projecte o que anessin necessaris segons el parer de la direcció d'obra. 

L'objectiu fonamental d'aquestes vàlvules consisteix a limitar, a un valor determinat, la pressió del fluid, 

contingut en la instal·lació, permetent la fuita a l'exterior d'una certa quantitat del mateix. La fuita serà 

sempre conduït per connexió indirecta, tipus embut, fins al punt de desguàs. 

 

Les vàlvules seran de tipus ressort, havent d'assegurar un tancament completament estanc, tant en la 

seva posició normal de funcionament, com immediatament després de posar-se en funcionament. 

Estaran proveïdes d'un òrgan de comandament manual que permeti l'accionament de la vàlvula. 

 

Les vàlvules se subministraran per roscar i seran de ferro colat, amb mecanismes d'acer inoxidable, per 

a serveis d'aigua i d'acer fos, amb mecanismes d'acer inoxidable, per a serveis de vapor. Cada vàlvula 

se subministrarà amb etiqueta indestructible, lligada permanentment a la mateixa i contenint la següent  

 

 
 

informació: Pressió del cabal nominal, cabal nominal, classe, anys de fabricació i referència al 

compliment de la normativa UNE 9-102-89. 

Compliran les característiques de les normes DIN, ASTM, ANSI, API amb capacitat de tarat fins a 16 

Kg/cm² segons fluids, desmuntables, permetent la reposició dels seus components i els materials 

fonamentals utilitzats correspondran a : 

 

Taula 2.3.1.8 Característiques de les vàlvules de s eguretat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pèrdua de càrrega dels elements estant completament oberts i circulant per ells un cadal igual al 

que circularia per una canonada del mateix diàmetre, quan la velocitat de l'aigua anés 0,9 m/s, no sigui 

superior a la produïda per una canonada d'acer del mateix diàmetre i de la següent longitud, segons el 

tipus de vàlvula. 

Taula 2.3.1.9 Pèrdues de càrrega 

 

 

 

 

2.3.2 Aïllament a la xarxa d'aigua 

 

És competència de l'instal·lador el subministrament, muntatge i posada en servei dels aïllament 

conformats flexibles, d'acord amb les característiques tècniques, implantació i qualitats previstes en els 

documents de projecte i, en general, sempre que per la canalització pugui discórrer un fluid, amb  
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temperatura inferior a la determinada com a interior d'ambient en les hipòtesis de càlcul o superior a 

40ºC i no s'hagi definit un altre tipus d'aïllament. 

 

El material serà escuma sintètica flexible, especial per a aïllament, conformat en coquilles cilíndriques 

de diàmetres interiors iguals o lleugerament superiors al diàmetre exterior de la canonada a aïllar. La 

seva composició serà tal que li confereixi propietats de autoextinguible, imputrescible i químicament 

neutre. El seu conductibilitat tèrmica serà inferior a 35 W/m. ºC a 20ºC i formarà barrera de vapor. 

 

Sempre que sigui possible, el seu muntatge serà per embutició en el tub corresponent. On això no sigui 

possible i prèvia autorització de la direcció d'Obra es permetrà el muntatge per obertura longitudinal, 

Els colzes, valvuleria i accessoris es realitzarà a part, utilitzant les plantilles i mitjans de tall i muntatge 

indicats pel fabricant. El pegat de les costures longitudinals, conformació d'accessoris i unió de peces 

conformades es realitzarà, exclusivament, amb l'adhesiu indicat pel fabricant, havent de quedar sempre 

la costura pegada, a la vista per a inspecció. La cinta adhesiva empleada serà, així mateix, la que 

indiqui el fabricant. L'aplicació només es farà amb temperatures superficials del tub, compreses entre 

els 15ºC i 30ºC, amb un temps d'assecat mínim de 24 hores, abans de discórrer fluït per la canalització. 

En cap concepte es muntaran amb estiraments, aixafaments, ni compressió. A l’aplec es prestarà 

especial atenció a la seva apilament, de manera que les capes inferiors no quedin excessivament 

pressionades. 

 

Els espessors de l'aïllament seran, com a mínim, els indicats per la normativa IT.IC.19. Si la canonada 

discorre per exteriors, es muntarà una segona capa d'aïllament, amb costures contraposades a la  

 

 

primera i amb recobriment d'intempèrie, a força de dues capes de solució de polietilè o un altre 

material, garantit pel fabricant sobre aquest tema. 

 

2.3.3 Pintures de imprimació de mini de plom a força de resina epoxi 

 

DEFINICIÓ.- Es defineix com a pintura de imprimació de mini de plom a força de resina epoxi la 

formada per dos components de poliamida i epoxi, respectivament de guarit en fred, adequada per 

utilitzar-se sobre superfícies metàl·liques sense pintar. 

 

NORMATIVA TÈCNICA 

 

 
 

Plecs de condicions bàsics de referència.- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 

Carreteres i Ponts de la Direcció general de Carreteres i Camins Veïnals (PG-3/75) (Ordre Ministerial 

de 6 de Febrer de 1976) 

 

Normes UNE d'obligat compliment 

 

UNE 48-052-60. Alcohols en diluents d'esmalts i vernissos nitrocelulòsics. 

UNE 48-055-60. Cetones en diluents d'esmalts i vernissos nitrocelulòsics. 

UNE 48-056-60. Esteres en diluents d'esmalts i vernissos nitrocelulòsics. 

UNE 45-057-60. Assaig de corrosió de dissolvents i diluents. 

UNE 48-058-60. Assaig de la taca en dissolvents. 

UNE 48-076-65. Viscositat de les pintures i dels esmalts grassos. 

UNE 48-144-60. Resistència la immersió de les pintures i vernissos. 

UNE 48-172-62. Resistència al gas dels vernissos. 

UNE 48-173-61. Assajos d'esmalts, pintures i vernissos. Resistència al ratllat. 

 

COMPOSICIÓ 

 

Generalitats.- El material de imprimació haurà de subministrar-se com un sistema de dos components 

consistent en un component resinós de tipus alfa-epoxi i un agent de guarit tipus poliamida. 

El pigment haurà d'estar dispersat de forma adequada només en el component de la resina. Quan es 

necessitin dues capes de pintura de imprimació el pigment de la segona haurà de contenir, 

aproximadament, un mitjà per cent (0,5%) en pes de negre de fum. 

Composició del pigment.- El pigment estarà format per les substàncies i proporcions que s'indiquen en 

la taula següent: 

Taula 2.3.3.1 Substàncies del pigment 

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL COMPONENT RESINÓS.- Les característiques del component resinós 

seran les indicades en la taula següent 

 

Taula 2.3.3.2 Característiques del component resinó s 
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La determinació de les característiques indicades en el paràgraf anterior es farà d'acord amb les 

Normes INTA 160.256, UNE 48-048-59 i UNE 48-098-62. 

 

CARACTERÍSTIQUES DE L'AGENT DE GUARIT.- L'agent de guarit tindrà les característiques que 

s'indiquen en la taula següent. 

 

La determinació de les característiques indicades en el paràgraf anterior es farà d'acord amb les 

Normes UNE 48-048-59 i UNE 48-098-62. 

 

CARACTERÍSTIQUES QUANTITATIVES DE LA PINTURA LIQUIDA.- El material preparat d'acord amb 

el que s'ha dit anteriorment i assajat o aplicat entre mitjana i tres hores (0,5 a 3 h) després de realitzada 

la barreja haurà de complir els requisits que s'indiquen en el quadre. 

 

Taula 2.3.3.3 Característiques quantitatives de la pintura líquida 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes determinacions es realitzaran segons Normes INTA 160.229, INTA 160.253A T 160.254, 

INTA 160.218, INTA. 

 

CARACTERÍSTIQUES QUALITATIVES DE LA PINTURA PLÀSTICA. 

 

Propietats d'aplicació.- Els dos components, barrejats de forma apropiada, hauran de constituir una 

pintura apta per ser aplicada a brotxa o per pulverització a pistola, segons les instruccions del 

fabricador. La barreja preparada haurà de permetre un acabat uniforme, d'acord amb la Norma INTA 

160.103. 

 

Conservació en envàs.- Emmagatzemats els dos components durant sis (6) mesos en els recipients 

d'origen, sense obrir a temperatures compreses entre quatre i vint-i-set graus centígrads (4ºC a 27ºC) i 

realitzada, al final d'aquest temps, la barreja haurà de complir els requisits d'aquest punt d'acord amb la 

norma INTA 16 02 26. 

 
 

Estabilitat.- Mantinguts a una temperatura compresa entre deu i vint-i-set graus centígrads els dos 

components barrejats, hauran de romandre en condicions de poder-se aplicar durant un període de deu 

hores, amb o sense l'addició d'un màxim del deu per cent en volum del diluent que recomani el 

fabricant, d'acord amb la norma UNE 48-096-61. 

 

Color.- Haurà de ser el característic dels pigments utilitzats. 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PEL·LÍCULA SECA. 

 

Preparació de les provetes.- Les provetes per a la realització dels diferents assajos hauran de ser 

d'acer, amb les dimensions que s'especifiquin en cada cas, perfectament desgreixades i lliures d'òxids. 

La pel·lícula de pintura es deixarà assecar a l'aire en tots els casos, durant un temps de set dies. 

L'espessor de pel·lícula seca de pintura haurà de ser de trenta a quaranta micres (30 a 40 micres). 

 

Brillo especular a 60ºC sense correcció per reflexió difusa.- El valor de la lluentor especular haurà 

d'estar comprès entre el deu i el trenta per cent, d'acord amb la norma INTA 160.299. 

 

Adherència.- Assajada la pel·lícula seca de pintura, no serà fàcil separar un tros de pel·lícula del suport 

metàl·lic al fet que ha estat adherida, ni encara emprant una cinta adhesiva, d'acord amb la norma 

INTA 160.299. 

 

Aplicabilitat i aspecte.- Una capa normal de la imprimació haurà de ser aparentment uniforme, sense 

grans ni excessives marques de brotxa, quan s'apliqui sobre panells d'acer. 

 

Aplicabilitat d'una segona mà de pintura d’imprimació.- Després de vint-i-quatre hores (24 h.) d'assecat, 

la pel·lícula de pintura d’imprimació no haurà de remoure's o aixecar-se quan se li apliqui una segona 

mà de la mateixa. 

Aplicació d'una segona mà de pintura d'acabat.- Després de vint-i-quatre hores d'assecat, la pel·lícula 

de pintura d’imprimació no haurà de formar butllofes, estovar-se, aixecar-se ni presentar cap altra 

imperfecció quan se li apliqui una segona mà de pintura d'acabat compatible amb la mateixa. 

 

2.3.4 Comptadors 

 

Seran de doll múltiple de turbina i esfera en sec. Estaran verificats i timbrats pels Serveis Territorials de 

la Conselleria d'Indústria i Energia. 
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La seva connexió serà roscada i es muntaran mitjançant ràcords per facilitar es desmuntatge. 

 

2.3.5 Proves reglamentàries 

 

Inspeccions. 

 

3.5.1.1. Abans d'iniciar-se el funcionament de les instal·lacions, les Empreses o persones instal·ladores 

estaran obligades a realitzar les proves de resistència mecànica i estanqueïtat previstes en l'apartat 

3.5.2.2.1 del present document, per la qual hauran d'adonar d'això a la Delegació Provincial del 

Ministeri d'Indústria. 

 

Si la Delegació no considera necessària la seva presència, facultarà a l'instal·lador perquè, amb l'usuari 

o propietari, realitzi les proves. Efectuades les proves previstes en aquestes normes bàsiques, amb o 

sense la presència de representants de la Delegació Provincial del Ministeri d'Indústria, es procedirà a 

aixecar certificat del resultat, que haurà de ser subscrit, almenys, per l'usuari o propietari i l'Empresa 

instal·ladora. Còpia d'aquest certificat haurà d'enviar-se a la Delegació Provincial de Ministeri 

d'Indústria. 

 

S'entendrà que les instal·lacions tindran l'aprovació de funcionament per la Delegació Provincial del 

Ministeri d'Indústria si, transcorreguts trenta dies des de l'enviament de la còpia del certificat, la 

Delegació Provincial del Ministeri d'Indústria no manifesta objecció alguna sobre aquest tema. 

 

Els Serveis Tècnics de la Delegació Provincial del Ministeri d'Indústria podran realitzar en les 

instal·lacions les proves reglamentàries i efectuar les inspeccions, supervisions i comprovacions que 

considerin necessàries per assegurar el bon funcionament de les instal·lacions objecto del present 

projecte. 

 

Proves de les instal·lacions 

 

Tots els elements i accessoris que integren les instal·lacions seran objecte de les proves 

reglamentàries. 

 

 Abans de procedir a l’encastament de les canonades les Empreses instal·ladores estan obligades a 

efectuar la següent prova: 

 

 
 

Prova de resistència mecànica i estanqueïtat. Aquesta prova s'efectuarà amb pressió hidràulica. 

 

a) Seran objecte d'aquesta prova totes les canonades, elements i accessoris que integren la 

instal·lació. 

b) La prova s'efectuarà a 20 Kg/cm³. Per iniciar la prova s'omplirà d'aigua tota la instal·lació mantenint 

oberts les aixetes terminals: fins que es tingui la seguretat que la purga ha estat completa i no queda 

gens d'aire. Llavors es tancaran les aixetes que ens han servit de purga i el de la font d'alimentació. A 

continuació s'emprarà la bomba, que ja estarà connectada i es mantindrà el seu funcionament fins a 

aconseguir la pressió de prova. Una vegada aconseguida, es tancarà la clau de pas de la bomba. Es 

procedirà a reconèixer toca la instal·lació per assegurar-se que no existeix pèrdua. 

c) A continuació es disminuirà la pressió fins a arribar a la de servei, amb un mínim de 6 Kg/cm² i es 

mantindrà aquesta pressió durant quinze minuts. Es donarà per bona la instal·lació si durant aquest 

temps la lectura del manòmetre ha romàs constant. 

 

El manòmetre a emprar en aquesta prova haurà d'apreciar, amb claredat, desenes de Kg/cm². 

 

d) Les pressions al·ludides anteriorment es refereixen a nivell de la calçada. 

Homologació. 

 

Tots els materials, accessoris i elements de les instal·lacions hauran d'estar homologats oficialment. Els 

dubtes i discrepàncies que puguin sorgir seran resoltes per les Delegacions Provincials del Ministeri 

d'Indústria. 

 

2.3.6 Control i inspeccions 

 

Durant les inspeccions es procedirà a la comprovació per mostreig dels següents punts, d'acord amb el 

projecte (plànols, memòria, pressupost, plec de condicions) i conforme a la normativa d'aplicació: (els 

percentatges de mostreig es poden trobar en el plec de condicions de la instal·lació receptora d'aigua). 

 

Escomesa 

 

RECEPCIÓ 

 

- Tipus, pressió nominal i diàmetre de la canonada. 

- Verificació del compliment de normes mitjançant certificats aportats pel fabricant. 



 Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal·lacions del Casal de Cultura de Matadepera 212

 
 

EXECUCIÓ 

 

- Verificació de la connexió a la xarxa existent d'aigua potable. 

- Traçat. 

- Material i Accessoris. 

- Verificació de l'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. 

- Tipus, marca de l'aïllament. 

- Verificació del compliment de normes mitjançant certificats aportats pel fabricant. 

 

EXECUCIÓ 

 

- Tipus, pressió nominal i diàmetre dels diferents trams de la xarxa interior de lampisteria. 

- Adequació al circuit hidràulic projectat. 

- Sistema de subjecció al forjat. 

- Verificació d'accessoris i unió entre elements. 

- Recobriment de PVC en trams encastats per a canonada d'acer galvanitzat. 

 

 ValvulerIa. 

 

RECEPCIÓ 

 

- Tipus, marca i claus de pas, vàlvules i aixeteria 

- Verificació del compliment de normes mitjançant *certiricados aportats pel fabricant. 

 

EXECUCIÓ 

 

- Tipus, pressió nominal i diàmetre dels diferents tipus de vàlvules (retenció, bola, esfera, esquadra) de 

la xarxa interior de lampisteria. 

 
 

- Verificació d'accessoris i unió a les canonades. 

 

Grups vehiculadores de fluid. 

 

Es realitzarà la revisió dels grups motobomba encarregats de mantenir les condicions de cabal i 

pressió. 

 

RECEPCIÓ 

 

- Marca i model i tipus. 

- Cabal màxim. 

- Pressió. 

- Tensió d'alimentació. 

- Velocitat angular. 

- Consum elèctric. 

- Altura manomètrica. 

- Verificació del compliment de normes mitjançant certificats aportats pel fabricant. 

 

EXECUCIÓ 

 

- Ubicació i facilitat de manteniment 

- Tipus de subjecció-bancada, etc. 

- Diàmetre de canonades d'entrada-sortida. 

- Amortidors de canonada. 

- Instal·lació dels accessoris necessaris per preveure la possibilitat de desmuntatge sense necessitat 

del buidatge i atur de la instal·lació. 

 

 Dipòsits de regulació. 

 

RECEPCIÓ 

 

- Tipus, marca, model. 

- Material i Capacitat. 

- Verificació del compliment de normes mitjançant certificats aportats pel fabricant. 
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EXECUCIÓ 

 

- Instal·lació del dipòsit. 

- Muntatge de vàlvula de buidatge. 

- Connexió a canonades d'aigua. 

- Sistema d'ompliment automàtic comprovant la instal·lació de tots els elements especificats en 

projecte. 

 

3 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LA IN STAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

INTERIOR. 

 

3.1 CANONADES DE PVC 

 

Les canonades a emprar en els desguassos seran de PVC, sèrie C UNE 53114, rígid i exempt de 

plastificants. 

 

Les destinades a conduccions de desguassos, baixants fecals, pluvials i mixtes seran llises per tots dos 

extrems (sense encopar) i hauran de reunir tots els condicionants exigits en la normativa vigent (UNE-

53.114 parts I i II) així com la documentació acreditativa d'haver superat, satisfactòriament tots els 

assajos sol·licitats en aquesta normativa, i de forma especial els funcionals, assaig de xoc tèrmic i 

assajos d'estanqueïtat a l'aire i a l'aigua de les unions amb junta elàstica. Aquesta documentació haurà  

de ser lliurada a la direcció facultativa per al seu examen, i només després de l'aprovació del material 

es podrà realitzar la seva instal·lació. 

 

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-53.332-81) així com la documentació acreditativa d'haver superat, 

satisfactòriament, tots els assajos sol·licitats en aquesta norma i de forma especial els funcionals. 

 

Per a conduccions de desguàs i baixants, tant fecals com a mixtes, s'empraran únicament canonades 

amb un espessor mínim de paret de 3,2 mm. qualsevol que sigui el seu diàmetre nominal. 

 

La subjecció de les canonades, es realitzarà mitjançant abraçadores de ferro galvanitzat o P.V.C., 

segons els casos, que actuaran única i exclusivament com a suports-guia (punts lliscants). En cap 

concepte aquestes abraçadores seran de tipus d'estrenyi. 

 
 

S'evitarà que els tubs quedin fixos en els passos de forjats, murs o soleres, per a això, es dotarà de 

pansa tubs a tots els passos deixant un espai com a mínim de 5 mm. 

 

Les canonades es tallaran emprant únicament eines adequades, després de cada tall, hauran 

d'eliminar-se acuradament, mitjançant escatat. Tots els talls es realitzaran perpendiculars a l'eix de la 

canonada. 

 

En cap cas es podran muntar canonades amb contrapendent o horitzontals (pendent zero). 

 

En cap concepte es manipularà ni corbarà el tub. Tots els desviaments o canvis direccionals es 

realitzaran utilitzant accessoris estàndard injectats. 

 

3.1.1 Accessoris 

 

Seran de P.V.C. rígid, exempt de plastificants. 

 

Els destinats a xarxes de desguàs, baixants fecals, pluvials i mixtes, així com col·lectors, seran 

fabricats per injecció i hauran de reunir tots els condicionants exigits en la normativa vigent (UNE-

53.114 part I i II) així com la documentació acreditativa d'haver superat satisfactòriament tots els 

assajos sol·licitats en aquesta normativa i de forma especial els funcionals, assaig de xoc tèrmic i 

assajos d'estanqueïtat a l'aire i a l'aigua de les unions amb junta elàstica. 

 

Els accessoris 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-53.332-81) així com la documentació acreditativa d'haver superat 

satisfactòriament, tots els assajos sol·licitats en aquesta norma i de forma especial els funcionals.  

 

Quan s'emprin accessoris manipulats estàndard, aquests hauran d'al seu torn, respondre als requisits 

exigits en l'esmentada norma (UNE 53.332-81). 

 

Tots els accessoris així elaborats, aniran proveïts exteriorment, de carteles soldades que reforcin la 

seva conformació. 

 

Tots els accessoris injectats, hauran de ser de boques femelles, disposant, externament, d'una gola 

que permeti l'allotjament d'una abraçadora que, sense estrènyer l'accessori, pugui determinar els punts  
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fixos, la configuració de les seves boques permetrà el muntatge, en qualsevol d'elles i on anés 

necessari, de l'accessori encarregat d'absorbir les dilatacions. 

 

Serà imprescindible que tots els accessoris, de canvi direccional, injectats (colzes i tes), disposin d'un 

radi de curvatura no inferior a 1,5 vegades el seu diàmetre. 

 

La unió, entre accessori i canonada, podrà realitzar-se, bé per junta lliscant (anell adaptador) o bé per 

soldadura en fred. Aquestes es realitzaran desgreixant i netejant prèviament les superfícies a soldar, 

mitjançant líquid netejador, aplicant-se a continuació el corresponent líquid soldador en tub i peça. En 

les juntes lliscants haurà d'utilitzar-se el lubrificant específic que permet el muntatge i garanteix la 

autolubricació. 

 

En cap concepte es manipularan els accessoris estàndard. 

 

Tots els elements metàl·lics, excepte abraçadores, seran d'acer inoxidable, (tapa de pot sifònic, 

embornals, cargols, etc.) i aniran protegits, amb una filmació plàstica, fins a la seva posada en servei. 

 

3.1.2  Desguassos interiors 

 

S'utilitzarà única i exclusivament canonada de 3,2 mm. d'espessor mínim de paret, excepte para 

ventilació d'aparells sanitaris. 

No s'emprarà, en cap cas, conduccions de diàmetre inferior a 32 mm. 

 

La canonada, d'anar penjada la instal·lació, se suportarà mitjançant abraçadores de P.V.C. 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 aquestes dilatacions. 

 

Cada cambra de bany, anirà dotada del seu corresponent tancament hidràulic, bé, centralitzat per 

dependència, o bé, individual per aparell (sifons independents). 

 

En cap cas, es podrà utilitzar un caixa sifònica, com a tancament hidràulic de més d'una cambra de 

bany. 

 

 
 

A les caixes sifòniques que recullin desguassos d'urinaris, no es podran, sota concepte algun, 

connectar desguassos procedents de cap altre tipus d'aparell sanitari. 

 

L'altura de tancament hidràulic, en tots els sifons o caixes sifòniques, no serà en cap cas inferior a 50 

mm. i es procurarà que no sigui superior a 70 mm. 

 

Tots els tancaments hidràulics hauran de ser enregistrables i el seu accés i inspecció es realitzarà des 

de la pròpia cambra de bany o condícia. En cap concepte, aquests tancaments hidràulics, quedaran 

tapats o ocults per envans, forjats, etc. que dificultin o impossibilitin el seu accés i manteniment. 

 

En cap cas, es permetrà la instal·lació de pots *sifónicos, el disseny dels quals pugui permetre, per 

sifonament, el buidatge del mateix. 

 

En cap concepte, es permetrà el muntatge de dos o més tancaments hidràulics en sèrie. 

 

Les tapes de totes les caixes sifòniques, disposaran d'un tancament hermètic; sent aquest, estanc a 

l'aire i a l'aigua. 

 

Per a la interconnexió entre aparells sanitaris i instal·lació de desguassos, s'utilitzaran, única i 

exclusivament, accessoris i canonada de color blanc o cromats; rematant-se el trepant de la paret. 

 

3.1.3 Xarxa de sanejament 

 

La unió de cada baixant al col·lector o xarxa de sanejament, es realitzarà mitjançant el corresponent 

accessori proveït d'anell adaptador, a fi que la unió sigui lliscant, para, en cas necessari, poder 

desmuntar-ho sense necessitat de tallar la conducció. 

 

Xarxes de Sanejament no enterrades 

 

La sustentació de la xarxa es realitzarà mitjançant abraçadores de ferro galvanitzat, rebudes en el forjat 

immediatament superior i encastades, sense estrenyi, en les goles de cada accessori, establint-se 

d'aquesta forma els punts fixos. Els restants suports seran lliscants i suportaran únicament la xarxa. 

 

Quan la generatriu superior del tub, quedi a més de 25 cm. del forjat que la sustenta, tots els punts 

fixos d'ancoratge de la instal·lació es realitzaran mitjançant trapezis de fixació, per mitjà de tirants  
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ancorats al forjat en tots dos sentits (aigües a dalt i aigües a baix) de l'eix de la conducció, a fi d'evitar el 

desplaçament d'aquests punts de vinclament del suport. 

 

En tots els casos s'instal·laran els absorbidors de dilatació necessaris. 

 

En tots els canvis de sentit, així com en la seva arrencada inicial, la xarxa de sanejament anirà dotada 

en el cap del col·lector, i aigües a dalt, amb un registre roscat per permetre la seva inspecció i 

manteniment. 

 

En els trams rectes, s'instal·laran boques o tapes de registre cada 15 m. com a màxim. Aquests 

registres s'instal·laran sempre en la meitat superior de la canonada. 

 

Xarxes de sanejament enterrades. 

 

A les xarxes de sanejament enterrades i amb interconnexió per arquetes de fàbrica, la unió de la 

canonada de P.V.C. a l'arqueta, es realitzarà mitjançant un maniguet lliscant ensorrat prèviament i rebut 

a l'arqueta. 

 

Aquest  ensorrat permet ser rebut amb morter de ciment a l'arqueta, garantint d'aquesta forma una unió 

estanca. 

 

A les xarxes de sanejament enterrades sense arquetes, en les quals aquestes són substituïdes per 

interconnexió mitjançant accessoris estàndard, es muntaran els registres a cota de sòl acabat i amb 

tapa estanca d'acer inoxidable. Es preveuran registres en totes les arrencades de xarxa, així com en 

tots els canvis direccionals. 

En els 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 jaç de sorra de riu 

rentada, de 15 cm. d'altura com a mínim. De ser necessari les abraçadores s'emplaçaran exactament 

igual que si la xarxa fora aèria, deixant aquestes per ser rebudes en la llosa de formigó que conforma la 

solera. 

 

 

 

 

 
 

3.1.4 Valvuleria i sifons 

 

Seran de polipropilè blanc o cromat. El seu assemblatge i interconnexió s'efectuarà mitjançant juntes 

mecàniques (rosca). 

 

Totes aniran dotades del seu corresponent tap, cadeneta i juntes d'estanqueïtat per al seu acoblament 

a l'aparell sanitari. 

 

Les reixetes de totes les vàlvules seran de llautó cromat en aparells sanitaris i d'acer inoxidable per a 

aigüeres. La unió entre reixeta i vàlvula es realitzarà mitjançant cargol d'acer inoxidable roscat sobre 

rosca de llautó insereix en el cos de la vàlvula. 

 

En cap cas es permetrà la connexió del desguàs d'electrodomèstics al sifó d'un altre aparell. 

 

En el muntatge de vàlvules i sifons no es permetrà la manipulació de les mateixes, quedant 

expressament prohibides les unions mitjançant enmasillat. El líquid soldador no ha d'usar-se amb 

material de polipropilè 

 

PROVES I REGLAMENTS 

 

3.1.5 Assajos i inspecció en fàbrica 

 

L'Adreça Tècnica de l'Obra, podrà realitzar totes les visites d'inspecció que estimi necessàries a les 

fàbriques on s'estiguin realitzant treballs relacionats amb aquesta instal·lació. L'instal·lador inclourà al  

seu pressupost els imports derivats de les proves, assajos i homologacions que siguin necessaris 

realitzar en els organismes oficials, tals com a proves tèrmiques, acústiques, estàtiques, hidràuliques i 

dinàmiques 

 

3.1.6 Assajos parcials en obra 

 

Totes les instal·lacions hauran de ser provades davant la direcció Tècnica de l'obra, amb anterioritat a 

ser cobertes per paraments, falsos sostres, etc. Aquestes proves es realitzaran per zones, sectors, 

circuits, etc., sense haver connectat l'equip principal. 
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3.1.7 Assaig de materials 

 

L'instal·lador garantirà que tots els materials equips han estat provats abans de la seva instal·lació final. 

Qualsevol material que present deficiències de construcció o muntatge, serà reemplaçat a costa de 

l'instal·lador.  

 

Els assajos es duran a terme, en cas necessari, en l'Institut Eduardo Torroja, laboratori INTA, laboratori 

d'Anàlisi i Assajos de la I.T.S.I.I., o laboratori degudament homologat i acreditat proposat per 

l'instal·lador per a aprovació per la Direcció Tècnica de l'Obra. 

 

3.1.8 Proves d'instal·lacions i equips 

 

Els materials i equips d'origen industrial hauran de complir les següents condicions fonamentals i de 

qualitat: 

 

i) Les determinades en el Plec d'Especificacions Tècniques. 

 

z) Les indicades en les corresponents normes i disposicions oficials vigents relatives a la fabricació i 

control industrial. (Ordres Ministerials, Reg. del Ministeri d'Indústria, presidència del Govern, etc.) 

 

aa) Les contemplades en les Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament 

d'aigua. 

 

bb) Les marcades per les Normes UNE corresponents. 

 

cc) Les especificacions de les Normes Tecnològiques: NTE-IFE, NTE-IFF, NTE-IDG, NTE-IGL. 

 

dd) Quan el material o equip arribi a obra amb certificacions d'origen industrial que acrediti el 

compliment d'aquestes condicions, normes, disposicions, etc., bastarà amb comprovar les seves 

característiques aparents. 

 

Acabada l'execució de la instal·lació es realitzaran les corresponents proves de funcionament, entre les 

quals prèviament al recobriment amb aïllament s'haurà realitzat la d'estanqueïtat i pressió, aportant 

mitjançant corresponents fitxes les dades de catàleg de cada element i les lectures reals observades 

 

 
 

3.1.9 Proves d'estanqueïtat a les xarxes hidràuliques segons une 100-151-88 

 

• Proves grup de pressió 

• Verificació del punt de tarat dels presostats 

• Nivell d'aigua/aire en el dipòsit 

• Lectura de pressions i verificació de cabals 

• Comprovació del funcionament de vàlvules 

• Proves de la instal·lació 

• Simultaneïtat de consum 

• Cabal en el punt més allunyat 

 

3.1.10 Certificats i documentació.  

 

Prèviament a la iniciació dels treballs de la instal·lació mecànica al fet que es refereix el present 

projecte o durant el període de muntatge, la direcció d'Obra podrà sol·licitar certificats d'homologació 

dels materials que intervenen en la instal·lació de lampisteria, així com documentació i catàlegs en els 

quals s'indiquin les seves característiques principals. 

Qualsevol element fabricat en sèrie, construït sota prototip, deurà acompanyar-se del corresponent 

certificat d'homologació amb contrasenya de timbrat, expedit per l'Organisme d'Indústria competent.  

 

Durant el transcurs de les obres es realitzaran els oportuns assajos dels materials instal·lats a criteri de 

la Direcció facultativa, amb càrrec a l'instal·lador. Per a la recepció de les instal·lacions, l'instal·lador 

lliurarà manual d'instruccions i recomanacions de manteniment que fonamentalment constarà de: 

 

• Memòria descriptiva de la instal·lació. 

• Recomanacions d'ús i manteniment. 

• Protocols d'assajos i proves. 

• Plànols reals a escala 1:50 o 1:100. 

• Catàlegs d’equips instal·lats íntegrament, amb les característiques tècniques. 

• Relació de fabricants. 

• Certificats d'aquells elements que ho necessitin. 

 

Així mateix la Direcció facultativa podrà exigir Certificat expedit pels Serveis Territorials d'Indústria i 
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Energia, que l instal·lador autoritzat que vagi a realitzar la instal·lació no ha estat objecte de sanció. 

Una vegada acabada l'obra el contractista confeccionarà tres còpies de Memòria, Calculo, Plec de 

Condicions i Plànols, amb la instal·lació Definitiva i últim, que lliurés a Direcció facultativa 

 

4  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER LA INSTAL·LACIÓ  DE CLIMATITZACIÓ. 

 

4.1 GENERALITATS. 

 

Art.1. Els Plecs de Condicions Tècniques que es desenvolupen en aquest projecte tenen per objecte la 

regulació de l'execució de les obres i instal·lacions del Projecte de Climatització d'un edifici destinat a 

Casal de Cultura de Matadepera.  

Art.2. En funció de l'article 66 del Reglament General de Contractes de l'Estat, s'estableixen els 

continguts dels Plecs de Condicions Tècniques Generals d'aplicació, i a més els de el Plec de 

Condicions Tècniques Particulars. 

Art.3. Les presents condicions tècniques seran d'obligada observació pel Contractista a qui s'adjudiqui 

l'obra el qual haurà de fer constar que les coneix per escrit i que es compromet a executar l'obra amb 

estricta subjecció a les mateixes, en la proposta que formuli i que serveixi de base per a l'adjudicació. 

 

4.2 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS. 

 

Les empreses oferents dels treballs a realitzar en les instal·lacions de climatització dels locals en 

qüestió, hauran d'atenir-se a les condicions, tant de característiques administratives com a tècniques 

que es reflecteixen en l'articulat següent: 

 

Art.1. L'empresa contractista haurà de posseir el document de qualificació empresarial de "Empresa 

Instal·ladora, Mantenedora i Reparadora", concedit pel Ministeri d'Indústria i Energia, en les condicions 

que determini la Reglamentació autonòmica o nacional vigent en el moment de la licitació. 

 

Així mateix, haurà de vetllar pel seguiment del planing d'execució d'obra especificat en l'apartat 

corresponent del present projecte. Per a això, haurà d'acompanyar a l'oferta econòmica un avanç del 

pla de treball, en el qual consti com a mínim, la data que podrien començar-se els treballs i la durada 

calculada per a aquests. La rapidesa en l'execució serà també ponderada per decidir la contractació. 

Art.2. El cos normatiu que constitueix el contingut del present Plego de Condicions Tècniques 

Generals, és el format per tota la LEGISLACIÓ D'OBLIGAT COMPLIMENT que sigui aplicable al 

present projecte  

 
 

en la data de la signatura del Contracte d'adjudicació de les obres. Amb caràcter complementari serà 

aplicable: 

• El Plec de Condicions Tècniques de la Direcció general d'Arquitectura vigent. 

• El Plec de Condicions de l'Edificació, aprovat pel Consell Superior dels Col·legis d'Enginyers i 

Arquitectes, i adoptat en les obres de la Direcció general d'Arquitectura vigent. 

• El Plec de Condicions Generals d'índole facultativa compost pel Centre d'Estudis de l'Edificació, 

vigent. 

Art.3. Si entre la normativa d'aplicació existís contradicció, serà la Direcció facultativa qui manifesti per 

escrit la decisió a prendre en el Llibre d'Ordres. 

Art.4. Serà responsabilitat del Contractista, qualsevol decisió presa en tots els supòsits anteriors, si 

aquesta no està signada en el llibre d'Ordres per la Direcció facultativa, i per tant estarà obligat a 

assumir les conseqüències que derivin de les ordres, que ha de prendre la Direcció facultativa per 

corregir la situació creada. 

Art.5. Qualsevol condició tècnica comentada en el present plec s'entendrà com a mínima i serà 

degudament concretada en el Plec de Condicions Tècniques Particulars. 

Art.6. El Contractista abans de procedir a l'execució dels treballs presentarà a la Direcció facultativa 

tota la informació tècnica, referent a plànols de taller, detalls constructius, mostres dels materials, 

catàlegs actualitzats amb les característiques tècniques i de detall dels equips de producció en sèrie o 

no, a instal·lar, sent de la seva responsabilitat qualsevol decisió presa, sense l'autorització prèvia de la 

Direcció facultativa que serà reflectida en el Llibre d'Ordres. 

Art.7. El Contractista haurà de presentar a la Direcció facultativa, els impresos normalitzats, amb 

justificant de liquidació, modelo TC1 i TC2 de cotització de la Seguretat Social, en el qual figurin donats 

d'alta tots els operaris que treballin en l'obra, el retard o omissió, serà objecte de sanció, d'acord amb 

les disposicions legals vigents. 

Art.8. El Contractista haurà de complir amb el que es disposa en les Ordenances de Seguretat i Higiene 

en el Treball, Ordenances Laborals i acords de Convenis Col·lectius del Sector. 

 

4.3 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 

 

Generalitats 

 

Art.1. Els Plecs de Condicions Tècniques Particulars s'estableixen per a la regulació dels treballs de 

subministrament i col·locació de les unitats d'obra afectades a la instal·lació. 
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Art.2. Si entre el Plec de Condicions Generals i el Plec de Condicions Tècniques Particulars, existissin 

discrepàncies, s'aplicaran les més restrictives, tret que, per part de la Direcció facultativa es manifesti 

per escrit el contrari en el Llibre d'Ordres. 

Art.3. Si entre el Plec de Condicions Generals i el Plec de Condicions Tècniques Particulars existís 

contradicció serà la Direcció facultativa, qui manifesti per escrit la decisió a prendre en el Llibre 

d'Ordres. 

 

Art.4. Serà responsabilitat del contractista qualsevol decisió presa en els supòsits anteriors, si aquesta 

no està signada en el Llibre d'Ordres per la Direcció facultativa, i per tant estarà obligada a assumir les 

conseqüències, que es derivin de les ordres que hagi de prendre la Direcció facultativa, per corregir la 

situació creada. 

Definició de les obres 

 

Art.1. Les obres i instal·lacions del projecte, queden definides en els documents: Memòria, Càlculs 

justificatius, Plecs de condicions, Quadre de Preus, Estat de Mesuraments, Pressupost i Plànols, 

referits a tals obres. 

Art.2. Les interpretacions tècniques del projecte i els seus annexos, corresponen únicament a la 

Direcció facultativa, 

a la qual el Contractista ha d'obeir en tot moment. Quan es jutgi convenient les interpretacions es 

comunicaran per escrit al Contractista, quedant aquest obligat al seu torn a retornar els originals o les 

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

instruccions que rebi per escrit, tant dels encarregats de la vigilància delegats com de la Direcció 

facultativa. 

 

Compatibilitat i prelació de documents 

 

Art.1. En el cas de contradiccions o incompatibilitat entre els documents del present projecte, es tindrà 

en compte el següent. 

 

Art.2. El Contractista tindrà l'obligació de recalcular el projecte, i en el cas d'existir discrepàncies, 

comunicar-los a la Direcció facultativa abans de començar els treballs, igualment haurà de confeccionar 

quants documents, plànols de detall i muntatge siguin necessaris per a la correcta execució dels 

treballs, a judici i sota la tutela de la Direcció facultativa. 

 

 

 
 

Art.3. Els documents corresponents a PLEC DE CONDICIONS, QUADRE DE PREUS I 

PRESSUPOST, tenen prelació sobre els altres documents del projecte pel que fa als materials a 

emprar i la seva execució. 

Art.4. El document PLANS té prelació sobre els altres documents del projecte pel que fa a 

dimensionament en cas d'incompatibilitat entre els mateixos. 

Art.5. El document QUADRE DE PREUS i ESTAT DE MESURAMENTS, tenen prelació sobre qualsevol 

altre document, pel que fa a preus de les unitats d'obra, així com el criteri de mesurament de les 

mateixes. 

Art.6. A causa de la presentació esquemàtica en alguns dels documents del projecte, el Contractista ha 

d'estudiar, acuradament, els elements no bàsics però si necessaris i fonamentals, que no es detallin en 

dites planes, i que en la bona pràctica de l'ENGINYERIA, són necessaris per a la realització correcta de 

les obres i instal·lacions, els quals es donen per inclosos en els preus de les unitats d'obra; tots els 

elements especificats i no dibuixats, o dibuixats i no especificats, es donaran per inclosos en els preus 

de les unitats de projecte, com si hagués estat especificat i dibuixat. 

 

Normes generals en l'execució de les obres 

 

Tret que en la resta dels documents contractuals (Contracte, Plec de Clàusules Administratives, etc.) 

s'estableixi expressament el contrari: 

Art.1. El Contractista haurà de gestionar a la seva costa totes les condicions tècniques i administratives 

necessàries per a l'execució de les obres i lliurament de la mateixa a la Propietat en condicions de 

legalitat i ús immediat. 

Especialment haurà de fer-se càrrec de: 

• Llicència d'Obres 

• Legalització de les instal·lacions. 

 

Art.2. Seran de compte del Contractista les despeses que originin el replanteig general de les obres o la 

seva comprovació i els replantejos parcials de les mateixes, els de execució de mostres tant a petició 

de la Direcció facultativa com per iniciativa del Contractista, els de construccions auxiliars, els de 

lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials; els de protecció de materials i 

de la pròpia obra contra tota deterioració, dany o incendi, complint els requisits vigents per a 

l'emmagatzematge d'energia i les despeses originades per la liquidació, així com els de la retirada dels 

mitjans auxiliars empleats o no en l'execució de les obres. 

Art.3. El Contractista realitzarà a la seva costa i lliurarà una còpia en color de grandària vint-i-quatre per 

divuit centímetres (24*18 cm) d'una col·lecció de com a mínim dotze (12) fotografies, de l'obra  
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executada cada mes o reportatge audiovisual de durada > a 20 minutos. Els negatius seran també 

facilitats pel Contractista a la Direcció facultativa. 

Art.4. El Contractista presentarà un Pla de Control de Qualitat que s'ajusti als criteris de realització 

d'assajos i anàlisis fixades pels Plecs de Condicions Tècniques del Projecte per a l'aprovació per part 

de la Direcció facultativa. 

Una vegada aprovat es triarà el laboratori o laboratoris (nacionals o estrangers) que sigui capaç 

d'assumir-ho amb l'única condició, de ser admès per la Direcció facultativa. 

 

REPLANTEJOS 

 

Art.5. Com a activitat prèvia a qualsevol altra de l'obra, per la direcció de la mateixa, es procedirà en 

presència del Contractista i Direcció facultativa a efectuar la comprovació del replanteig fet prèviament 

a la iniciació de les obres estenent-se acta del resultat que serà signada per les parts interessades. 

Art.6. Quan d'aquesta comprovació es desprengui la viabilitat del Projecte segons el parer del Director 

de les obres i sense reserva pel Contractista, es donarà començament a les mateixes, començant-se a 

explicar a partir de l'endemà a la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, el termini d'execució 

de les obres. 

Art.7. Durant el curs de les obres s'executaran tots els replantejos parcials que s'estimin precisos. El 

subministrament, despesa del material i de personal que ocasionin els replantejos corresponen sempre 

al Contractista que està obligat a procedir en aquestes operacions, obeint les instruccions de la 

Direcció facultativa, sense l'aprovació de la qual no podran continuar els treballs. 

 

PROGRAMA DE TREBALL 

 

Art.8. El Contractista sotmetrà a l'aprovació de la Direcció facultativa en el termini màxim d'una 

setmana, a explicar des de la signatura del Contracte, un programa de treball mètode GANDTT en el 

qual s'especifiquin els terminis parcials i dates de terminació de les diferents classes d'obres 

compatibles amb els mesos fixats i termini total d'execució per part del Contractista. 

Art.9. Aquest pla, una vegada aprovat per l'Administració s'incorporarà al Plec de Condicions de 

Projecte i adquirirà per tant, caràcter contractual i en conseqüència es constituirà en referència bàsica  

per a l'aplicació de les bonificacions o penalitzacions en el cas que aquestes estiguin previstes en la 

resta de la documentació contractual. 

Art.10. Adjunt al Pla de Treball el Contractista haurà d'aportar l'equip de treball que haurà de fer-se 

càrrec de l'obra fent constar nom i cognoms i DNI com a mínim de: 

• Cap d'Obra 

 
 

• Cap d'Execució d'Instal·lacions 

• Encarregat d'Obra 

 

El Cap d'Execució d'Instal·lacions serà un Enginyer Industrial o Enginyer Tècnic Industrial de provada 

experiència segons curriculum. La *titilación serà necessària però no suficient, podent ser rebutjada la 

proposta del Contractista si la Direcció facultativa ho estima oportú. 

Art.11. L'equip presentat haurà de ser acceptat per la Direcció facultativa i la Contracta no podrà 

canviar-ho ni adscriure-ho parcialment a obra diferent sense el consentiment exprés de la Direcció 

facultativa, que si escau ho farà constar en el Llibre d'Ordres de la direcció de l'Obra; les incidències 

sorgides, i en general totes aquelles dades que serveixin per determinar amb exactitud si per la 

contracta s'han complert els terminis i fases d'execució previstes per a la realització de les obres, es 

farà constar en el Llibre d'Ordres de la direcció d'Obra. 

Art.12. A aquest efecte, a la formalització del Contracte es diligenciarà aquest llibre, el qual es lliurarà a 

la contracta en la data de començament de les obres per a la seva conservació en l'oficina d'obra, on 

estarà a la disposició de la Direcció facultativa. 

Art.13. El Director de l'Obra i els altres facultatius col·laboradors en l'adreça de les obres, aniran 

deixant constància, mitjançant les oportunes referències, de les seves visites i inspeccions i les 

incidències que sorgeixin en el transcurs d'elles i obliguin a qualsevol modificació del Projecte etc. així 

com de les ordres que necessitin donar al Contractista respecte a l'execució de les obres, les quals 

seran d'obligat compliment. 

Art.14. També estarà aquest llibre, amb caràcter extraordinari, a la disposició de qualsevol autoritat que 

degudament designada per a això hagués d'executar algun tràmit i inspecció en relació amb l'obra. 

Art.15. Les anotacions en el Llibre d'Ordres, Assistències i Incidències, donaran fe a l'efecte de 

determinar les possibles causes de resolució i incidències del Contracte. No obstant això, quan el 

Contractista no estigués conformi, podrà al·legar en el seu descàrrec totes aquelles raons que recolzin 

la seva postura aportant les proves que estimi pertinents. L'efectuar una ordre a través del 

corresponent seient en aquest llibre no serà obstacle perquè quan la Direcció facultativa ho jutgi 

convenient s'efectuï la mateixa també per ofici. Aquesta ordre es reflectirà també en el Llibre d'Ordres. 

 

CONDICIONS D'EXECUCIÓ I RECEPCIÓ DE LES OBRES 

 

Art.16. Les omissions en Plànols i Plec de Condicions, les descripcions errònies en els detalls de l'obra 

que siguin manifestament indispensables per dur a terme l'esperit o intenció exposat en els Plànols i 

Plecs de Condicions o que, per ús i costum, han de ser realitzats, no només no eximeix al Contractista 

de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que pel contrari,  
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hauran de ser executats a la seva costa com si haguessin estat completa i correctament especificats en 

Plànols i Plec de Condicions. 

Art.17. En els annexos a aquest Plec es desenvolupen les condicions especifiques de recepció de 

materials i unitats d'obra i les proves necessàries per a la recepció de l'obra en el seu conjunt. 

 

OBRES DEFECTUOSES O MALAMENT EXECUTADES 

 

Art.18. Quan per qualsevol causa, alguna de les unitats d'obra, bé a causa dels materials que la 

componen, bé a causa de l'execució de la mateixa, no complís les condicions establertes en els Plecs 

de Condicions del present Projecte, el Director de les obres determinarà si es rebutja o accepta la unitat 

d'obra defectuosa. 

Art.19. Quan la unitat d'obra defectuosa sigui objecte de rebot per la Direcció, les despeses de 

demolició i reconstrucció de la mateixa seran de compte del Contractista. 

Art.20. Si la Direcció estima que la unitat d'obra defectuosa és, no obstant això, admissible, el 

Contractista queda obligat a acceptar una rebaixa del preu d'aquesta unitat, consistent en un vint-i-cinc 

per cent (25%), de descompte sobre el preu resultant de la licitació, tret que es manifesti percentatge 

diferent de descompte en els Plecs de Condicions Tècniques Particulars addicionals del projecte. 

 

OBRES URGENTS 

 

Art.21. El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials, quan la Direcció 

de les Obres ho disposi l'execució de fitacions, apuntalament, enderrocaments o qualsevol altra obra 

urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà assignat en executar-se la unitat 

d'obra completa corresponent. 

 

MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

 

Art.22. El Contractista, a petició de la Propietat, està obligat a l'execució de modificacions que 

produeixin ben augment o reducció i encara supressió de les unitats d'obra compreses en el Projecte, o  

bé introducció d'unitats no compreses en la contracta, no tenint el Contractista dret algun a reclamar 

cap indemnització sense perjudici del que s'estableix en els Art. 157 i 161 del Reglament General de 

Contractació de l'Estat. 

Art.23. Quan les modificacions del Projecte suposin la introducció d'unitats d'obra no compreses en el 

quadre de preus, de la data de licitació, els preus de les unitats es confeccionaran amb les alces o  

 

 
 

baixes realitzades, objecte del contracte, prenent com a referència les bases estadístiques del IVE en 

la data de licitació. 

Art.24. L'aplicació de les condicions establertes en el present paràgraf i anterior, buida de contingut la 

part de l'Art. 150 del Reglament General de Contractació de l'Estat que permet al Contractista quedar 

exonerat d'executar noves unitats d'obra als preus aprovats per l'Administració, sense perjudici dels 

limitis establerts en l'article nº 157 del RCE. 

 

DOCUMENTACIÓ FINAL DE L'OBRA 

 

Art.25. El Contractista està obligat a l'actualització global del document de Projecte segons es 

desenvolupi l'obra a fi de lliurar a la propietat en la data de la recepció provisional de les obres un 

exemplar reproduïble i set (7) còpies degudament enquadernades del document de Projecte actualitzat, 

una (1) còpia visada de cadascun dels expedients de legalització de les instal·lacions, certificats de 

proves, ajustos dels equips, homologacions, llistat de materials fonamentals, amb registre de 

procedència de fabricació, distribuïdors, amb seu central i delegat de la Comunitat Valenciana, catàlegs 

tècnics de detall, engegada, quadrants de manteniment preventiu, vides mitjanes dels equips, índexs 

d'avaries, llistat de recanvis i manuals de formació al personal, conducció i manteniment. 

Art.26. Aquests documents hauran de comptar amb l'aprovació i la conformitat de la Direcció facultativa 

per a lliurament a la propietat. 

 

NORMES D'EXECUCIÓ 

 

Plànols de Taller. L'instal·lador prepararà i sotmetrà a aprovació plans de taller complets i detallats de 

la disposició general de l'equip i accessoris subministrats en virtut d'aquestes especificacions i en les 

condicions generals. 

Els plànols de taller relacionats amb l'equip, indicaran la corresponent llista o relació d'equip i la seva 

identificació, segons apareix indicada en els plànols o en aquestes especificacions. 

L'aprovació de plànols de taller no implica l'aprovació de canvis en plànols d'oferta i especificacions que 

no hagin estat clarament incorporats i definits en els plànols de taller presentats per a aprovació. 

Qualsevol modificació dels plànols o especificacions requereix plànols de taller. 

Seran presentats a la Direcció de les Obres, plànols detallats, especificant l'equip amb tots els seus 

ancoratges i connexions requerides, tant per a la seva instal·lació mecànica com a elèctrica. Els plànols 

de connexionats elèctrics es faran a escala àmplia i utilitzaran la simbologia normalitzada en els 

esquemes elèctrics. 
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Se sotmetran a aprovació els plànols de taller de suports metàl·lics, proposats per instal·lar canonades 

i conduccions elèctriques. S'inclouran detalls de fixació a les estructures de l'edifici. 

 

Accessibilitat L'instal·lador preveurà les limitacions o particularitats que poden afectar a la instal·lació 

de l'equip descrit en la secció d'especificacions. 

Tant l'equip, com els aparells, tals com a motors, bombes, quadres elèctrics, etc., seran instal·lats de 

manera que quedin accessibles i llests per al seu funcionament, manteniment i conservació posterior. 

Maquinaria i Mitjans Auxiliars L'instal·lador queda obligat a aportar a l'obra l'equip de maquinaria i 

mitjans auxiliars que siguin precisos per a la bona execució d'aquelles en els terminis parcials i totals 

que es convinguin. 

L'equip quedarà adscrit a l'obra i no podrà retirar-se sense el consentiment de la Direcció d'Obra. 

 

4.4 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LA INSTAL·LACIÓ DE 

CLIMATITZACIÓ. 

 

Primera part. Generalitats 

 

Art.1. El present Plec de Condicions Tècniques Particulars d'Instal·lacions té per objecte la regulació i 

control dels materials i de les unitats d'obra intervinents. 

Art.2. Si per omissió o per decisió de la Direcció facultativa s'hagués de fer ús d'algun material o 

executar alguna unitat d'obra no contemplades en el present Plec de Condicions Tècniques Particulars, 

serà d'obligat compliment per part del Contractista de les obres, les condicions referents als conceptes 

abans citats contingudes en el Plec de Condicions Tècniques Generals, i en les Fitxes corresponents 

dels Llibres de Control de Qualitat. 

Art.3. Si entre les condicions d'aplicació existissin discrepàncies, s'aplicaran les més restrictives, tret 

que 

per part de la Direcció facultativa es manifesti per escrit el contrari en el Llibre d'Ordenis. 

Art.4. Si entre les condicions d'aplicació existissin contradiccions serà la Direcció facultativa qui 

manifesti per escrit la decisió a prendre en el Llibre d'Ordres. 

Serà responsabilitat del Contractista qualsevol decisió presa en els supòsits anteriors, (Art.3 i 4) si 

aquesta no està signada en el Llibre d'Ordres per la Direcció facultativa i per tant estarà obligat a 

assumir les conseqüències que es derivin de les ordres que ha de prendre la Direcció facultativa per 

corregir la situació creada. 

Art.5. Tots els materials i equips subministrats pel Contractista seran nous, normalitzats en tant que 

sigui possible i de marques de reconeguda qualitat i garantia. 

 
 

Art.6. La maquinaria, materials o qualsevol altre element, en el qual sigui definible una qualitat, serà 

l'indicat en el Projecte, si el contractista proposés un de qualitat similar, haurà de ser aprovat per escrit, 

per la Direcció facultativa i anotat en el Llibre d'Ordres. 

Per tant tot element especificat o no, haurà de ser aprovat, explícitament per la Direcció facultativa. 

Si el Contractista ho executés sense aquesta aprovació de la Direcció facultativa, aquesta es reserva el 

dret d'acceptació, en el cas de no acceptació, serà retirat sense cap cost o perjudici, atès que ells seran 

responsabilitat única i exclusiva del Contractista. En qualsevol dels casos, es deixarà constància de la 

incidència en el Llibre d'Ordenis de la Direcció d'Obra. 

Art.7. Dites materials i equips portaran rètols fixos amb les característiques principals i marca del 

fabricador. 

Art.8. Tots els treballs seran realitzats per personal de coneixements adequats de la seva especialitat, 

seguint les tècniques més modernes quant a la fabricació d'equips d'alta qualitat i instal·lacions. 

Art.9. Si el contractista subcontractés algun dels treballs descrits en els documents del present projecte, 

estarà obligat a presentar a la Direcció facultativa, una relació de les empreses proposades per a la 

realització d'aquests treballs abans de l'inici dels mateixos, tenint aquesta la potestat de rebutjar 

qualsevol de les empreses per causa justificada, entenent-se per elles: que no siguin homologades, 

que no siguin autoritzades per les Corporacions que regulin els treballs o que no puguin realitzar a 

criteri de la Direcció facultativa correctament els treballs corresponents. 

Art.10. El Contractista haurà de garantir a la Direcció facultativa el lliure accés a totes les àrees dels 

tallers on es fabriquin els components del subministrament per inspeccionar els materials, construcció i 

proves. 

Aquesta facilitat d'inspecció no rellevarà al Contractista de la seva responsabilitat en el compliment de 

les obligacions de control, havent de facilitar a la Direcció facultativa els certificats d'inspecció dels 

assajos en taller o els certificats d'homologació dels equips de sèrie normalitzats. 

Art.11. El fet que la Direcció facultativa hagi atestat les proves o no hagi rebutjat qualsevol part de 

l'equip o instal·lació, no eximirà al Contractista de la responsabilitat de subministrar els equips d'acord 

amb aquest Plec de Condicions i els requisits del Contracte. 

Art.12. Tots els equips es transportaran adequada i acuradament embalats. Els embalatges seran 

aptes per resistir els cops que puguin originar-se en les operacions de càrrega, transport, descàrrega i 

manipulació. 

Les peces que puguin sofrir corrosió es protegiran adequadament, abans del seu embalatge, amb greix 

o un altre producte adequat. Totes les superfícies polides i mecanitzades es revestiran amb un 

producte anticorrosiu. Es prestarà especial atenció a l'embalatge d'instruments, equips de precisió, 

motors elèctrics, etc., pels danys que puguin produir-los el no mantenir-los en una atmosfera lliure de 

pols i humitat. 
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Art.13. Per a la implantació i disposició dels equips, vegin-se els plànols corresponents. Aquests 

plànols no intenten definir l'equip a ser subministrat, sinó que són únicament il·lustratius per mostrar la 

disposició general del mateix. El Contractista realitzarà el transport, la descàrrega, el muntatge i la 

instal·lació d'acord amb les instruccions escrites del Fabricador. El Contractista serà responsable dels 

alineaments, ajustos, inspecció, assajos en obra i en general de tot allò relacionat amb la qualitat de la 

instal·lació. 

Art.14. El Contractista es responsabilitzarà de subministrar, instal·lar i assajar qualsevol equip, material, 

treball o servei que sigui necessari per al bon funcionament de les instal·lacions, s'indiqui o no 

explícitament en el present Plec, de tal manera que, una vegada realitzades les operacions de 

muntatge i proves, quedin tots els equips i instal·lacions en condicions definitives d'entrar en 

funcionament normal de servei. 

Art.15. Qualsevol limitació, exclusió, insuficient o fallada tècnica al fet que doni lloc l'incompliment de 

l'especificat en el paràgraf anterior, serà motiu de la total responsabilitat del Contractista. 

Art.16. A més del subministrament i muntatge dels diferents equips i aparells, el Contractista haurà de 

subministrar si escau les eines especials necessàries per a entreteniment i conservació, així com tots 

els elements i utillatges especials per al desmuntatge de les peces o conjunts que així ho requereixin 

durant l'explotació. 

Art.17. Els aparells, materials i equips que s'instal·lin, es protegiran durant el període de construcció 

amb la finalitat d'evitar els danys que els pogués ocasionar l'aigua, escombraries, substàncies 

químiques o de qualsevol altra classe. Els extrems oberts dels tubs es netejaran per complet abans de 

la seva instal·lació, en tots els trams 

de canonada, accessoris, claus, etc. La Direcció facultativa es reserva el dret d'eliminar qualsevol 

material que, per un aplec inadequat, jutgés defectuós. 

Només s'admetran modificacions pels següents conceptes: 

• Millores en qualitat, quantitat o muntatge dels diferents elements, sempre que no afectin al pressupost 

o en tot cas disminueixi de la posició corresponent, no havent de mai repercutir el canvi en altres 

materials. 

• Variacions en l'arquitectura de l'edifici, sent la variació d'instal·lacions definida per la Direcció 

facultativa. Aquestes possibles variacions, hauran de realitzar-se per escrit acompanyades per la 

causa, material eliminat, material nou, modificació al pressupost amb les certificacions de preus 

corresponents a dates de lliurament, no podent-se efectuar cap canvi si l'anterior document no ha estat 

aprovat per la Propietat i Direcció facultativa i reflectit en el Llibre d'Ordres. 

Art.18. Serà amb càrrec al Contractista la realització i tramitació del projecte de les instal·lacions per 

presentar en les Companyies Subministradores, Delegacions del Ministeri d'Indústria i on procedeixi a 

l'Ajuntament de la localitat, així com els diversos certificats que s'han de presentar en els diferents  

 
 

Organismes Locals, havent de lliurar a la finalització d'obra totes les autoritzacions, permisos i llicències 

de l'edifici. 

Art.19. El Contractista haurà de complir quant es determina en la vigent Ordenança de Seguretat i 

Higiene en el Treball, sent responsable de quants accidents, danys i perjudicis es produeixin per la 

seva negligència en aquest aspecte. 

Art.20. El Contractista prepararà i sotmetrà a aprovació plans de taller complets i detallats de la 

disposició general de l'equip i accessoris subministrats en virtut d'aquestes especificacions i en les 

Condicions Generals. 

Art.21. L'aprovació dels plànols de taller no implica l'aprovació de canvis en plànols d'oferta i 

especificacions que no hagin estat clarament incorporats i definits en els plànols de taller presentats per 

a l'aprovació. 

Art.22. Qualsevol modificació dels plànols o especificacions requereix plànols de taller. Els plànols 

indicaran detalls de fixació a les estructures de l'edifici. 

Art.23. El Contractista establirà un període d'aprenentatge per a empleats de la Propietat, a fi de 

conèixer les operacions de les instal·lacions completes. Les instruccions seran lliurades o aportades pel 

Contractista o pel fabricant en qüestió. 

Art.24. Donarà àmplia informació als representants de la Propietat sobre localització, operació i 

conservació de la maquinària, aparells i treballs subministrats i instal·lats per ell. 

Art.25. En cas de fallada de qualsevol instal·lació o d'algun component o del seu funcionament durant 

el període de garantia, el Contractista disposarà d'un servei competent llest per acudir promptament a 

la restauració de tots els elements i equips, deixant-los en condicions de funcionament. Si la naturalesa 

de l'avaria o fallada és tal que requereixi urgència a criteri de la Propietat, tal persona quedarà 

disponible immediatament a qualsevol hora del dia i dia de la setmana. Si la fallada no està cobert per 

aquesta garantia, el cost del servei recaurà en el Contractista. Si aquest no proporciona el servei en 

breu temps, la Propietat pot realitzar-ho amb personal contractat per ella, carregant els costos a les 

retencions per garantia establertes. 

 

Segona part. Condicions que han de complir els mate rials 

 

Tots els materials i equips seran normalitzats d'alta qualitat, i d'últim va dissenyar, del fabricant 

qualificat, els equips que realitzen funcions similars, hauran de procedir del mateix fabricant. 

Tots els materials i equips seran nous i vindran proveïts del seu corresponent certificat de qualitat, per a 

les característiques i condicions d'utilització. 

El maneig de la instal·lació i proves de tots els materials i equips s'efectuaran en estricte acord amb les 

normes legals i recomanacions donades pel fabricant. 
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Els materials i equips defectuosos o que resultin avariats en el curs de les proves, seran substituïts o 

reparats de forma satisfactòria per a la Direcció d'Obra. 

 

REFREDADORES – BOMBES DE CALOR. 

 

RECEPCIÓ 

 

• Marca i model. 

• Potència calorífica-frigorífica. 

• Tipus de refrigerant. 

• Pes de la màquina. 

• Nombre de circuits. 

• Nombre de compressors. 

• Nombre d'etapes. 

• Sistema de Control. 

• Sistema de protecció *anticorrosiva. 

• Cabal d'aire. 

• Verificació del compliment de normes mitjançant certificats aportats pel fabricant 

 

EXECUCIÓ. 

 

Per al muntatge d'aquest equip es disposarà d'una bancada antivibratòria i es respectaran les 

distàncies de seguretat per a manteniment especificades pel fabricant. Es comprovarà la resistència 

dels materials estructurals que suporten la càrrega i la no transmissió de vibracions a element 

constructiu algun. 

 

Especial atenció es prestarà a la distància mínima que ha de deixar-se lliure damunt dels ventiladors 

del condensador de la refredadora per no entorpir el tir d'aire, sent la distància mínima recomanada 

d'1,8 metres, així com una distància al voltant d'1,2 metres per realitzar operacions de manteniment. 

Es comprovarà que les unitats contenen almenys els següents elements: 

 

• Moble i xassís resistent als agents exteriors. 

• Aïllament tèrmic en transport de fluids tèrmics i aïllament acústic en elements susceptibles de 

transmissió de sorolls. 

• Ventiladors de condensació d'alta eficiència. 

 
 

• Compressors dotats d'escalfador de càrter, presostats d'alta i baixa , i sistemes de protecció contra 

arrencades freqüents. 

• Ventiladors silenciosos i amb protecció tèrmica. 

• Comprovació abans de l'engegada que la unitat integra tots els dispositius de comandament i 

protecció especificats pel fabricant de l'equip. 

• Control previ de la càrrega d'oli en els compressors i comprovació dels circuits elèctrics demando i de 

control. 

• Es comprovés la ubicació de la unitat, i el diàmetre i seccions de canonades i conductes d'entrada 

sortida. Així com els accessoris indicats en els documents del projecte. 

 

CLIMATITZADORS 

 

Aquesta especificació es refereix a climatitzadors compactes modulars de tipus horitzontal, de cabal 

constant o variable segons s'indiqui, per al seu ús en instal·lacions d'aire condicionat. 

 

EXECUCIÓ: 

 

Aquests equips estaran composts per les seccions que s'indiquin, havent de complir aquestes les 

següents especificacions: 

 

ENVOLUPANT: 

 

Estarà formada per perfils i panells tipus "sandwich" de xapa galvanitzada pintada en calenta ja sigui 

per a instal·lació interior com a la intempèrie. 

L'aïllament tèrmic i acústic interior dels panells serà de 25mm d'espessor mínim, sent de material 

incombustible d'acord a DIN 4102.Serà totalment desmuntable i amb manetes per a obertura i 

tancament de tots els panells de registre, en cas que així s'indiqui. Per a les seccions dev entiladors, la 

xapa interior dels panells serà xapa perforada sent en aquest cas l'aïllament en manta de fibra de vidre. 

En cas que així s'indiqui, es preveurà il·luminació estanca en les seccions enregistrables, incloent la 

reinstal·lació elèctrica interior corresponent, sota tub d'acer galvanitzat, fins a interruptor estanco 

exterior i caixa de connexió. També en cas que així s'indiqui, es preveuran en els panells de secció de 

ventiladors "ulls de bou" per a registre. En les seccions d’humectació es preveuran en qualsevol cas. 
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Secció d'entrada: 

 

Vindrà proveïda de comporta de regulació, preparada per a la seva motorització 

 

EQUIPS PARTITS  

 

Execució. 

 

Estarà dotat de compressor hermètic, dissenyat per treballar tot l'any. Inclourà proteccions contra 

sobrecàrregues elèctriques i tèrmiques. 

Està dotat de presostat d'alta i dispositiu electrònic per regular el desgebre i a més la unitat inclourà de 

fàbrica la càrrega de refrigerant R-22, si es necessités més refrigerant a causa de la longitud de les 

canonades, aquest s'introduiria en el sistema durant l'engegada i quedés registrada la quantitat total de 

refrigerant empleat. 

 

Recepció i assajos. 

 

Es comprovarà abans de l'engegada que la unitat integra tots els dispositius de comandament i 

protecció especificats pel fabricant de l'equip. 

Es realitzarà un control previ de la càrrega d'oli en els compressors i comprovació dels circuits elèctrics 

de comandament i control. 

 

ELEMENTS DE DIFUSIÓ 

 

Recepció 

 

Aquesta especificació es refereix als difusors d'aire. 

 

Materials 

 

El difusor serà d'alumini anoditzat i el registre de xapa d'acer. 

 

Execució 

 

Es realitzarà el control dimensional. 

 
 

Es comprovés el conexionat a la xarxa de conductes així com la soportació dels difusors. 

El muntatge es realitzarà preferentment amb cargols ocults. Serà de tipus circular o quadrat segons 

s'indiqui en mesuraments. 

Tindran com a interiors desmuntables i quan s'indiqui en mesuraments, ajustables en posició. 

S'instal·laran, en els llocs indicats en els plànols els difusores circulars. Aquests difusors circulars seran 

de xapa d'alumini anonitzat i estaran dotats de lames deflectores i de regulació exterior de cabal per a 

l'equilibrat  i perfecta distribució de l'aire. 

Efectuaran una correcta barreja amb l'aire ambienti i el seu nivell de soroll serà de 30 dB. com a màxim. 

 

Recepció i assajos. 

 

Es verificarà el tipus, marca i model. 

Verificació del material i protecció dels suports i elements guies. 

Verificació del compliment de normes mitjançant certificats aportats pel fabricant de canonada i 

aïllament. 

El mesurament de cabal, es farà posicionant l'aparell de mesura en el punt marcat pel fabricant i la 

lectura de l'instrument recomanat pel fabricant, haurà de multiplicar-se pel factor indicat pel mateix. La 

mesura es farà conforme a la Norma UNE 100.010-89 Climatització - Proves d'ajust i equilibrat. 

 

Mesurament i abonament 

 

Es mesuraran i abonaran per unitat muntada, considerant inclòs el contramarc de fixació, cargols i 

segellat. 

 

CANONADES DEL CIRCUIT HIDRÀULIC 

 

Aquesta especificació és aplicable a canonades per soldar amb pressió nominal fins a 25 atm (PN-25), 

per a aigua o líquids. Els materials emprats en la instal·lació del circuit hidràulic estaran d'acord amb el 

descrit en la ITE 05.2. 

 

Material 

 

El material utilitzat serà acer negre soldat o estiratge sense soldadura i tindran com a mínim la qualitat 

marcada per les normes UNE 19040 (DIN 2440) o UNE 19041. Els diàmetres nominals variaran entre  
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DN-6 a DN-150. EL material serà Acer *St. 35 segons DIN-17100. Les dimensions, espessor de la 

paret i pesos compliran DIN-2440 i l'acabat serà negre segons DIN-2444. 

 

Accessoris 

 

Els accessoris seran d'acer St.35 segons DIN-17100, del tipus soldat. Les Tes i Reduccions compliran 

DIN-2615 i s'usaran colzes de radi llarg en els llocs on l'espai ho permeti segons DIN-2605. Els suports 

compliran l'exigit en la Instrucció UNE100-152-88 "Climatització: Suports de Canonades" i la ITE 05.2.7. 

 

Execució 

 

Durant la instal·lació del circuit hidràulic, l'instal·lador protegirà degudament tots els aparells i 

accessoris, col·locant taps o cobertes en les canonades que vagin a quedar obertes durant algun 

temps. 

 

Els tubs tindran la major longitud possible, a fi de reduir al mínim el nombre d'unions, realitzant-se 

aquestes per mitjans de peces d'unió, maniguets o corbes de fosa mal·leable, brides o soldadures. Els 

maniguets de reducció en trams horitzontals seran excèntrics i enrasats per la generatriu superior. En 

les unions soldades en trams horitzontals, els tubs s'enrasaran per la seva generatriu superior per 

evitar la formació de borses d'aire. 

 

Abans d'efectuar una unió, es repassaran les canonades per eliminar les rebaves que puguin haver-se 

format en tallar els tubs. 

 

En les desviacions, per salvar un obstacle, s'empraran colzes de 45º en lloc de 90º. Els entroncaments 

en forma en T, en els quals concorrin dos corrents, han d'instal·lar-se de manera que evitin que aquests 

corrents actuïn directament en oposició a l'interior de la T, ja que provocarien efectes de turbulència, la 

qual cosa produiria una considerable pèrdua de pressió, i possiblement cop d'ariet. Si hi ha més d'una 

T instal·lada en la línia, es recomana entre cada dues unions de T, uns trams recte la longitud dels 

quals sigui 10 vegades major que el diàmetre, reduint-se d'aquesta forma la turbulència. Per facilitar el 

muntatge i les operacions de manteniment i reparació en la instal·lació s'utilitzaran unions i brides que 

es col·locaran en els llocs en què sigui necessari desmuntar els components de l'equip i els accessoris 

per a aquestes operacions. 

 

 

 
 

La xarxa del circuit hidràulic estarà organitzat de manera que la instal·lació de qualsevol unitat de 

consum pugui connectar-se o aïllar-se de la xarxa general de l'edifici des de l'exterior a la unitat i de tal 

forma que cada usuari pugui regular o suprimir el servei. 

 

Les canonades s'instal·laran de manera que el seu aspecte sigui net i ordenat, disposades en línies 

paral·leles o a esquadra amb els elements estructurals de l'edifici o amb tres eixos perpendiculars entre 

si. 

 

Les canonades horitzontals, en general, hauran d'estar col·locades el més properes al sostre o al sòl, 

deixant sempre espai suficient per manipular l'aïllament tèrmic. La folgança entre canonades o entre 

aquestes i els paraments, una vegada col·locat l'aïllament necessari no serà inferior a 3 cm. 

L'accessibilitat serà tal que pugui manipular-se o substituir-se una canonada sense haver de desmuntar 

la resta. 

 

En cap cas s'afeblirà un element estructural per poder col·locar la canonada, sense autorització 

expressa de la Direcció d'Obra. Els suports de la canonada s'ancoraran únicament a pilars o a cèrcols, 

mai a biguetes de formigó ni a revoltons. Pel que si en algun lloc de la instal·lació és necessari situar 

algun suport entre els quals s'ancorin a pilars o cèrcols, es realitzarà una estructura que permeti 

suspendre de la bigueta el suport, encara que para això sigui necessari trencar el revoltó. 

Els suports utilitzats, seran d'una marca de reputació acreditada al mercat, estarà protegida contra 

l'oxidació mitjançant galvanització en calenta, i complirà amb les especificacions de la ITE. 05.2.7. Les 

copes seran les adequades a les dimensions de la canonada. 

 

La instal·lació de la canonada es realitzarà d'acord a les normes i pràctica comuna, per a un bon ús, 

assegurant l'eliminació de borses d'aire i fàcil drenatge. En aquells llocs que per imposició d'elements 

constructius es puguin produir borses de l'aire en el circuit es col·locaran purgadors automàtics. La 

canonada s'instal·larà de manera que permeti la lliure dilatació sense produir esforços que puguin 

ocasionar danys. 

 

La canonada aïllada s'instal·larà sense que en el seu aïllament es pugui produir dany o deterioració. 

 

Els elements d'ancoratge i guiat de les canonades seran incombustibles i robusts, sent l'ús de la fusta i 

del filferro com a suports limitat al període de muntatge. Els elements per suportar canonades 

resistiran, col·locats en forma similar a com van a anar situats en obra, les càrregues que s'indiquen en 

la Taula 4 de la norma UNE 100-152. 
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Aquestes càrregues s'aplicaran en el centre de la superfície de suport que teòricament va a estar en 

contacte amb la canonada. S'utilitzaran dilatadors de manxa o tipus lira. Aquests seran d'acer dolç o de 

coure quan la canonada serà de coure. 

 

Recepció i assajos 

 

Les canonades i accessoris seran desgreixats i netejats abans de la seva instal·lació, el seu 

magatzematge serà realitzat de manera que s'assegura una correcta protecció contra l'erosió i la 

corrosió. En el cas de canonada enterrada es realitzarà una primera mà de cinta plàstica de 0,4 mm 

d'espessor, una segona mà, assecat i aplicació d'una protecció adherent amb un solapament de 12 

mm. 

 

Les proves es realitzaran abans d'atropellar la cinta protectora i es realitzaran d'acord a la normativa 

UNE-100-151-88. 

 

Mesurament i Abonament 

 

Es mesurarà per metre lineal instal·lat amb tots els elements de fixació i muntatge. S'inclourà la part 

proporcional d'accessoris i transport. S'abonarà segons preus establerts en el quadre de preus. 

 

VAS D'EXPANSIÓ 

 

Recepció 

 

Aquesta especificació és aplicable als gots d'expansió tancats amb fluid en contacte indirecte, és a dir 

amb diafragma, contenint un gas presuritzat. 

 

El dipòsit haurà de complir la ITE 02.8.4, i serà calculat segons la norma UNE 100-155-88. 

El dipòsit d'expansió serà metàl·lic o d'un altre material estanc i resistent als esforços que va a 

suportar. En cas que sigui metàl·lic, haurà d'anar protegit contra la corrosió, i qualsevol cargol o 

element metàl·lic que quedi exposat a les inclemències atmosfèriques seran galvanitzats en calenta. 

Haurà de suportar una pressió hidràulica igual a vegada i mitjana de la qual hagi de suportar en règim, 

amb un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugides, exsudacions o deformacions. Tindrà timbrada 

la màxima pressió que pot suportar, que en cap cas serà inferior a la de regulació de la vàlvula de 

seguretat de la instal·lació reduïda al mateix nivell. 

 
 

Execució 

 

Construïts amb xapa d'acer negre, soldades elèctricament amb càmera de nitrogen i membrana 

recambiable, degudament homologat i timbrat en origen pels Serveis Territorials de la Conselleria 

d'Indústria i Energia, disposarà de vàlvules de comprovació de la càmera de nitrogen i la seva 

instal·lació es realitzarà sense cap òrgan de tall, al col·lector de tornada de la instal·lació: per tractar-se 

d'un element de fabricació en origen i en sèrie, anirà dotat de la seva corresponent placa identificativa, 

on es reflectiran els següents apartats : 

 

• Contrasenya d'homologació 

• Volum útil del got 

• Pressió d'omplert càmera a nitrogen 

• Espessor fons 

• Marca 

• Model 

• Data de fabricació 

 

Es comprovés la seva ubicació, característiques de la vàlvula de seguretat i connexió al circuit hidràulic. 

 

La canalització de connexió serà del mateix diàmetre que el de la vàlvula de seguretat i segons la 

potència de la instal·lació. 

 

Els dipòsits s'instal·laran de manera que les inspeccions i reparacions puguin dur-se a terme sense 

problemes. Tots els orificis embridats són alhora orificis d'inspecció i control. Les distàncies laterals i al 

sostre han de ser suficientment àmplies com para futurs treballs i inspeccions. 

 

Quan es tracti de conjunts en bateria, els dipòsits hauran de connectar-se pel costat de l'aire mitjançant 

canonades d'unió, preparades per l'instal·lador per a tal efecte. El sistema d'unió dels dipòsits entre si 

ha de permetre el bloqueig de cadascun dels dipòsits. 

No ha d'introduir-se aigua abans de l'engegada del got i el dipòsit ha de mantenir-se separat de la 

xarxa per mitjà d'una vàlvula especial. 

Per impedir que entre aire en el sistema, abans de l'engegada del vas, ha de purgar-se l'aire de la 

membrana del mateix. Perquè l'aire pugui sortir, cal obrir el tap de purga. Per descomptat també cal 

purgar els dipòsits en bateria, cas d'existir aquests. 
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VÀLVULES 

 

Les vàlvules estaran completes sempre que disposin del volant o maneta si escau, i estiguin 

correctament identificades, el diàmetre mínim exterior del volant es recomana sigui quatre vegades el 

diàmetre nominal de la vàlvula sense sobrepassar 20 cm. En qualsevol cas permetrà les operacions de 

tancament i obertura fàcilment. 

 

Les vàlvules seran estances tant interiorment com exteriorment, és a dir, amb la vàlvula oberta o 

tancada i suportant una pressió de vegada i intervé la de treball, amb un mínim de 6 Kg./cm². 

 

El contractista subministrarà i instal·larà les vàlvules d'acord amb mesuraments i plànols, totes les 

vàlvules seran transportades en una caixa metàl·lica, impermeable i resistent a cops i al transport. 

Totes les vàlvules seran noves i netes de defectes i corrosions. 

 

Els volants o manetes seran els adequats al tipus de vàlvula, de tal forma que permeti un tancament 

estanco sense necessitat d'aplicar esforç amb cap altre objecte. 

 

La superfície dels seients estarà mecanitzada i acabada de manera que assegurin la *hermeticidad 

adequada per al servei especificat. 

Les vàlvules s'especificaran per la seva DN ( diàmetre nominal ) i el seu PN ( pressió nominal). La 

pressió de servei serà sempre igual o major de l'especificada. 

 

Tota vàlvula, per satisfer les seves condicions de treball en servei, ha de projectar-se amb determinats 

materials d'acord amb la resistència mecànica requerida i els fluids a manejar. 

 

Triat el material, aquestes condicions estableixen els espessors a adoptar. 

Seguidament s'inclou una relació dels materials més emprats en la construcció de vàlvules, amb la 

seva composició, característiques i aplicacions. 

 

Materials. 

 

En seleccionar el material per a una vàlvula ha de considerar-se la seva resistència, no només al fluid 

conduït, sinó també al medi ambient en servei. 

 

 

 
 

Conegudes ambdues condicions, cal tenir en compte encara unes altres, per jutjar sobre l'adequació 

d'un material en cada cas concret. 

Aquestes altres condicions són: concentració de l'agent corrosiu, puresa de l'agent corrosiu (presència 

en ell de contaminants o uns altres constituents secundaris que puguin influir en la selecció del 

material), temperatura i velocitat del flux. 

 

Quan es refereix al material de la pròpia vàlvula, cal considerar igualment el seu estat superficial (una 

superfície rugosa és atacada més ràpidament que una superfície llisa), la seva estructura interna (amb 

la possible existència de tensions que accelerin la corrosió) i la naturalesa galvànica dels materials en 

contacte de la pròpia vàlvula (si el fluid circulant és un electròlit, es forma una pila galvànica, sent més 

atacat el material de superior electronegativitat). 

 

Per aquesta última raó, les peces més importants (plançons, tancaments, etc.) han de ser el material 

menys electronegatiu, per protegir-les contra la corrosió. 

 

Execució. 

 

Existeixen diferents formes de connectar una vàlvula a una canonada (o accessori) : per rosca, per 

brida, per soldadura, etc. 

El tipus de connexió més adequat depèn de múltiples factors : pressió, temperatura, fluït conduït, tipus 

de canonada, possibilitat de desmuntar la vàlvula, etc. 

 

CONNEXIÓ PER ROSCA 

 

Com ja es va indicar en la unió de canonades per aquest sistema, sol emprar-se per a diàmetres petits, 

normalment fins a 50 mm., si bé es fabriquen vàlvules roscades fins a 100 mm. de pas. Aquesta 

connexió és desmuntable. La rosca de la vàlvula és, en general, de tipus femella. 

 

CONNEXIÓ PER BRIDES 

 

És un altre tipus d'unió desmuntable que s'utilitza per a diàmetres en els quals no són aplicables les 

rosques, això és superior o igual a 50 mm. 

 

La connexió es realitza cargolant dues brides : una adaptada a la canonada i l'altra a la vàlvula (sol 

formar part del propi cos de la vàlvula). Es disposa una junta adequada entre ambdues brides, per  
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assegurar un bon tancament. Les cares d'enfrontament de brides més corrents són : llisa, ressaltada i 

per a junta d'anell. 

 

Del costat de la canonada, la brida pot anar soldada (tipus coll, lliscant o solta), o roscada a aquella. 

Les brides roscades s'empren per a instal·lacions sense gran responsabilitat (amb freqüència se'ls 

dóna un cordó de soldadura per millorar el tancament entre les rosques). Les brides soldades permeten 

una unió de més qualitat, per que eliminen la possibilitat de pèrdues a través de la rosca, mantenen 

l'espessor del tub i passen a formar part integrant de la canonada. 

 

És important assegurar l'alineació dels trams de canonada abans de muntar la vàlvula, per evitar que 

aquesta quedi sotmesa a esforços que serien perjudicials per al bon funcionament de la instal·lació. 

 

SOBREPRESSIONS 

 

Generalment cada vàlvula té unes condicions de servei màximes, establertes pel fabricant, entre les 

quals s'explica una pressió, que no ha de rebaixar-se ni tan sols en circumstàncies fortuïtes. 

 

En la vàlvula pot produir-se un increment de pressió sobre la de treball normal per dues causes 

principals : per expansió del líquid i per cop d'ariet. Ambdues possibilitats han de tenir-se en compte en 

determinar la pressió màxima en una vàlvula. 

Qualsevol líquid que omple completament un recipient, incrementa la pressió sobre les parets d'aquest 

en ser escalfat, fins i tot pel medi ambient o per la radiació solar. 

 

Aquest increment de pressió augmenta ràpidament amb la temperatura, a causa de la petita 

compresibilitat dels líquids, encara que depèn del coeficient d'expansió volumètrica d'aquests, de la 

flexibilitat del recipient, de la presència d'aire en el líquid i d'altres variables. 

 

A més de tenir en compte aquesta causa de perilloses sobrepressions, es recomana en el cas de 

vàlvules instal·lades en canonades per a transport de líquids (especialment si són olis), evitar la 

retenció aïllada del líquid en les tapes de les vàlvules, de manera que s'elimini qualsevol possible 

increment de pressió per augment de la temperatura. 

En les vàlvules de retenció, tant de clapeta oscil·lant com a ascendent, el cop d'ariet no és a causa del 

cessament del flux en el sentit normal, sinó al reflux produït. Aquest efecte s'eliminaria si la vàlvula 

tanqués instantàniament en cessar el moviment del fluid en el sentit normal. 

 

 
 

Una vàlvula de retenció té un funcionament tant més perfecte com més s'aproximi a la condició 

anterior. 

 

En les vàlvules de maniobra ràpida (d'una cambra de tornada per exemple, com en el cas de les 

vàlvules de bola i de papallona), amb fluids a gran velocitat, cal reduir la velocitat de tancament per 

mitjà d'un reductor de maniobra. 

 

AÏLLAMENT TÈRMIC DE CANONADES 

 

Aquesta especificació es refereix a l'aïllament tèrmic de canonades del circuit de refrigerant de 

climatització, per a temperatures menors de 100 ºC. 

 

Material 

 

El material serà escuma elastomèrica de polietilè amb un coeficient de conductibilitat tèrmica de 0,040 

W/m ºK segons DIN 52613. El seu comportament al foc serà autoextinguible CLASSE M1. L'espessor 

serà el corresponent al diàmetre de la canonada segons s'indica en l'Apèndix 03.1 de les ITE. La 

temperatura d'utilització serà entre -30ºC i 100ºC. L'aïllament acústic complirà DIN 4109, no serà tòxic, 

sense olor i químicament pur. 

La seva permeabilitat al vapor d'aigua serà de 0,30 g/cm/m² dia mmHg. i la seva absorció d'aigua 

menor de 7,5%en volum. 

 

Accessoris 

 

EL sistema de suportació de canonades complirà amb les exigències de la norma DIN 4140. En els 

suports de la canonada en el sistema de suportació s'emprarà el sistema de suport per a canonades 

aconsellat pel fabricant de l'aïllament, amb la finalitat d'evitar que l'ancoratge redueixi la funció 

d'aïllament tèrmic, evitant-se així la formació de condensació en els ponts tèrmics. Aquest suport ha de 

compondre's d'un suport resistent a la compressió, al com van adherits per tots dos costats, anells 

frontals. La barrera anti-vapor consistent en un fulla d'alumini pur de 50m d'espessor, que recobreix el 

suport i els anells frontals en tota la seva superfície, unió longitudinal disposada en forma de tancament 

autoadherent amb solapament de 15 mm, semienvolvents dels suports en xapa d'alumini de 0,8mm, 

d'espessor recoberta de poliester gris fosc: la inferior adherida fermament al suport i la superior estreta 

a solapament. L'espessor de l'aïllament del suport estarà d'acord a l'exigit per l'Apèndix 03.1 de les ITE. 
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Execució 

 

L'aïllament del circuit hidràulic i equips podrà instal·lar-se solament després d'haver efectuat les proves 

d'estanqueïtat del sistema i haver netejat i protegit les superfícies de canonades i aparells, excepte els 

suports de la canonada que podran col·locar-se a mesura que es realitzarà el circuit per així poder 

donar-li la corresponent pendent. Les coquilles utilitzades seran obertes per una de les seves 

generatrius i autoadhesives. La unió de les *coquillas al llarg de la canonada es realitzarà amb l'adhesiu 

recomanat pel fabricant de la *coquilla i serà aplicat segons les indicacions donades pel mateix. 

 

L'aïllament del circuit es realitzarà després de l'assaig de pressió de la canonada, excepte els suports 

de la canonada que podran col·locar-se a mesura que es realitzarà el circuit per així poder donar-li la 

corresponent pendent. 

 

Les unions en les derivacions es realitzaran segons s'indica en els detalls constructius. Es realitzarà un 

acoblament perfecte amb l'aïllament dels suports. 

 

L'aïllament no podrà quedar interromput en el pas d'elements estructurals de l'edifici, com a murs, 

envans, forjats, etc. A més es disposarà de maniguets protectors de PVC del diàmetre suficient perquè 

passi la conducció amb el seu aïllament, deixant una folgança entre un 1cm i 3 cm al voltant de la 

canonada aïllada. 

 

L'espai lliure al voltant de la canonada haurà d'emplenar-se amb material plàstic. Els maniguets hauran 

de sobresortir dels elements estructurals on es trobin almenys 2 cm. En cap moment s'utilitzaran els 

passos practicats en l'element estructural del circuit hidràulic per al pas de qualsevol altra instal·lació, 

sent necessària la realització d'un altre pas. 

 

Després de la instal·lació de l'aïllament tèrmic, els instruments de mesura, (termòmetres, manòmetres, 

etc.) i de control (sondes, etc.), així com vàlvules de desguàs, volants i lleves de maniobra de vàlvules, 

etc; hauran de quedar visibles i accessibles. 

 

La senyalització del circuit haurà de realitzar-se segons l'indicat en la UNE 100-100, sent les franges i 

fletxes les que distingeixen el tipus de fluid transportat a l'interior. Aquestes es pegaran sobre la 

superfície exterior de l'aïllament o de la seva protecció. 

 

 

 
 

L'aïllament tèrmic de canonades aèries o encastades haurà de realitzar-se sempre amb *coquillas fins 

a un diàmetre de la canonada sense recobrir de 5", per a canonades de diàmetre superior hauran 

d'utilitzar-se feltres o mantes del mateix material. Es *prohibe l'ús d'esborres o rivets, excepte casos 

excepcionals que hauran d'aprovar-se per la Direcció d'Obra. Les corbes i colzes de canonades de 

diàmetre superior o igual a 3" es realitzessin amb trossos de coquilla tallats en forma de grillons. En cap 

cas l'aïllament amb *coquillas presentarà més de dues juntes longitudinals. 

 

Tots els accessoris de la xarxa de canonades com, vàlvules, brides, dilatadors, etc.., hauran de cobrir-

se amb el mateix nivell d'aïllament serà fàcilment desmuntable per a operacions de manteniment, 

sense deterioració del material aïllant. Entre el casquet de l'accessori i l'aïllament de la canonada es 

deixarà l'espai suficient per actuar sobre els cargols. En cap cas el material aïllant podrà impedir 

l'actuació sobre els òrgans de maniobra de les vàlvules, ni la lectura d'instruments de mesura i control. 

 

Qualsevol material aïllant que mostri evidència d'estar mullat o, simplement, de contenir humitat, abans 

o després del muntatge, serà rebutjat per la Direcció d'Obra. 

 

Quan així s'indiqui en els mesuraments, el material aïllant tindrà un acabat resistent a les accions 

mecàniques i quan sigui instal·lat a l'exterior, a les inclemències del temps. 

 

La protecció de l'aïllament haurà d'aplicar-se sempre en aquests casos: 

 

• En equips, aparells i canonades situats en sales de màquines. 

• En canonades que corrin per passadissos de servei, sense fals sostre 

• En conduccions instal·lades a l'exterior 

• En aquest últim cas, es cuidarà l'acabat amb molta cura, situant les juntes longitudinals de tal 

manera que s'impedeixi la penetració de la pluja entre l'acabat i l'aïllament. 

 

La protecció podrà estar composta per làmines perforades de materials plàstics, xapa d'alumini o coure, 

recobriments de ciment blanc o guix sobre malles metàl·liques, segons s'indiqui en els mesuraments. 

 

La protecció quedarà fermament ancorada a l'element aïllat, els colzes, corbes, tapes, fons de dipòsits i 

bescanviadors, derivacions i altres elements de forma, es realitzaran per mitjà de segments individuals 

encaixats entre si. 
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Recepció i assajos 

 

Es comprovarà, a la recepció dels materials, que aquests compleixin amb els requisits de qualitat 

indicats en aquesta especificació. 

 

El material serà fàcilment flexible o arribarà adaptat a la forma de la canonada per a la seva perfecta 

instal·lació, No haurà d'estar mullat ni humitejat. 

 

Mesurament i abonament 

 

Es mesurarà per metre lineal de tub aïllat incloent colzes, tes, derivacions, reduccions i altres peces 

especials. 

S'abonarà segons preus establerts en el quadre de preus. 

 

FILTRES D'AIGUA 

 

Recepció 

 

• Es comprovaran les característiques dels filtres pel que fa a les indicades en projecte. 

• Marca, model i fabricador. 

• Pressió nominal. 

• Material del cos i del tamís. 

 

Execució 

 

• Ubicació. 

• Connexió al circuit hidràulic (soldada o embridada). 

 

ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL 

 

Es revisaran sondes de temperatura de conducte de tornada, reguladors d'ambient, termòstats, 

vàlvules de tres vies. 

 

 

 

 
 

Recepció 

 

• Marca i model i tipus. 

• Rang.  

 

• Precisió. 

• Verificació del compliment de normes mitjançant certificats aportats pel fabricant. 

 

Execució 

 

• Situació. 

• Visibilitat. 

• Instal·lació en conducte, paret. Instal·lació elèctrica. 

 

BANCADES I ELEMENTS ANTIVIBRATORIs 

 

Recepció 

 

• Sistema de protecció anticorrosiva. 

• Marca i Característiques 

 

Execució 

 

• Situació. 

• Pendents. 

• Realització de treballs d'obra de paleta. 

• Muntatge d'elements antivibratoris. 

 

EXTRACTORS I ELEMENTS DE VENTILACIÓ 

 

Recepció 

 

• Marca i model i tipus . 

• Pes de la màquina. 

• Sistema de protecció anticorrosiva. 
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• Cabal d'aire. - Pressió. 

• Tipus de ventilador. 

• Aïllament termo-acústic. 

• Verificació del compliment de normes mitjançant certificats aportats pel fabricant. 

 

Execució 

 

• Ubicació i facilitat de manteniment 

• Tipus de subjecció i *soportación. 

• Suports elàstics. 

• Diàmetre dels conductes d'entrada-sortida. 

• Registres d'inspecció. 

• Control. 

 

4.5  CONDICIONS HIGIÈNIC-SANITÀRIES DE LA INSTAL·LACIÓ. 

 

Criteris generals de prevenció. 

 

1. La utilització d'aparells i equips que basen el seu funcionament en la transferència de masses 

d'aigua en corrents d'aire amb producció d'aerosols, contemplats dins de l'àmbit d'aplicació del present 

decret, es durà a terme de manera que es redueixi al mínim el risc d'exposició per a les persones. 

Aquests aparells estaran dotats de separadors de gotes d'alta eficàcia. La quantitat d'aigua 

arrossegada serà inferior al 0,1% del cabal d'aigua en circulació en l'aparell. 

 

17. Els materials, en totes les instal·lacions que componen el sistema de refrigeració, resistiran l'acció 

agressiva de l'aigua i del clor o altres desinfectants, amb la finalitat d'evitar la producció de productes 

de la corrosió. Hauran d'evitar-se, així mateix, materials particularment propicis per al desenvolupament  

de bacteris i fongs, tals com a cuirs, fustes, masilles, uralites, materials a partir de cel·lulosa, formigons, 

i similars. 

18. Hauran d'evitar-se les zones d'estancament d'aigua en els circuits, tals com a canonades de by-

pass, equips o aparells de reserva, canonades amb fons cec, i similars. Els equips o aparells de 

reserva, en cas que existeixin, s'aïllaran del sistema mitjançant vàlvules de tancament hermètic i 

estaran equipats amb una vàlvula de drenatge, situada en el punt més baix, per procedir al buidatge 

dels mateixos quan es trobin en parada tècnica. 

 

 
 

19. Els equips i aparells se situaran de manera que siguin fàcilment accessibles per a la seva 

inspecció, desinfecció i neteja. Haurà de prestar-se especial atenció al manteniment higiènic de 

bateries fredes i safates humides dels equips, mitjançant adequats accessos i tapes de registre. Els 

equips estaran dotats en lloc accessible d'almenys un dispositiu per realitzar preses de mostres de 

l'aigua de recirculació. 

20. Les safates de recollida d'aigua dels equips i aparells de refrigeració estaran dotades de fons amb 

el pendent adequat i tubs de desguàs perquè permetin el complet buidatge de les mateixes. 

21. Si el circuit d'aigua disposa de dipòsits (nodrissa, bombament, etc.) hauran de cobrir-se mitjançant 

tapes hermètiques de materials adequats, així com apantallar els sobreeixidors i ventilacions. 

22. En aquells casos en els quals s'utilitzi aigua de procedència diferent a la xarxa pública, haurà de 

garantitzar-se mitjançant la desinfecció prèvia, certificada mensualment per laboratori independent i 

degudament inscrit en el Registre de Laboratoris de Salut Pública de la Comunitat corresponent, 

l'absència de bacteris del tipus Legionel·la. 

 

Desinfecció i neteja periòdiques dels circuits. 

 

Totes les instal·lacions de risc contemplades en la present norma se sotmetran a una neteja i 

desinfecció general dues vegades a l'any com a mínim, preferentment al començament de la primavera 

i de la tardor, segons el protocol específic que a aquest efecte s'aprovi per ordre conjunta de les 

conselleries de Sanitat i 

Medi ambient. 

 

En qualsevol cas seran sotmeses a aquesta neteja necessàriament en les següents ocasions: 

 

1. Previ a la posada en funcionament inicial de la instal·lació, amb la finalitat d'eliminar la contaminació 

que pogués haver-se produït durant la construcció. 

 

2. Abans de tornar a posar en funcionament la instal·lació, quan hagués estat parada per un període 

superior a 10 dies. 

 

3. Abans de tornar a posar en funcionament la instal·lació si la mateixa hagués estat manipulada en 

operacions de manteniment o modificada la seva estructura original per qualsevol causa que pogués 

originar contaminació. 
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4. En cas de condicions ambientals desfavorables (atmosfera bruta: per contaminació o obres al voltant 

de les instal·lacions). 

 

5. Sempre que l'administració competent consideri que la neteja del sistema no sigui l'apropiada i/o 

quan en els controls analítics que es realitzin es demostri la presència de contaminació microbiològica. 

 

Tractaments preventius específics 

 

1. S'hauran d'incorporar al circuit d'aigua en contacte amb l'atmosfera els següents sistemes auxiliars: 

 

• Un aparell de filtració per eliminar la contaminació produïda per substàncies sòlides de l'ambient. 

• Un sistema de tractament químic o físic amb la finalitat de reduir l'acumulació de dipòsits en els 

equips. 

• Un sistema de tractament químic per evitar l'acció de la corrosió sobre les parts metàl·liques del 

circuit. 

• Un sistema permanent de tractament de desinfecció per mitjà d'agents biocides. Si aquest últim perd 

eficàcia enfront de variacions del pH, haurà d'introduir-se, a més, un control en continu de les 

concentracions de tots dos. 

 

L'addició de reactius al circuit d'aigua haurà de realitzar-se en aquell punt que permeti la integració dels 

mateixos de forma completa i garanteixi que les concentracions, en tot punt del circuit, s'ajusten a les 

establertes pel fabricant. 

 

2. S'haurà de drenar l'aigua de la safata i buidar el circuit quan l'aparell es trobi fos d'ús. 

 

3. S'haurà de controlar l'estat del separador de gotes amb periodicitat semestral, com a mínim, 

procedint a la seva neteja, reparació i/o substitució. 

 

4. S'haurà de netejar, i/o substituir el material de farciment amb freqüència mínima semestral. 

 

5. La neteja del separador de gotes, material de farcit i elements desmuntables es realitzarà mitjançant 

immersió en solucions desincrustants. 

 

6. La neteja de la resta d'instal·lacions no desmuntables es realitzarà de tal manera que es garanteixi 

l'absència d'incrustacions, corrosions i tot allò que pugui afavorir l'acantonament del bacteri. 

 
 

7. Es considera aconsellable que l'addició dels compostos químics a la línia d'aigua del circuit, es 

realitzi mitjançant dosificadors automàtics en continu, controlats per sondes de concentracions. 

 

8. Així mateix, i amb vista a conèixer la bondat del programa de manteniment s'hauran de realitzar al 

llarg de l'any controlis analítics físic-químics i microbiològics, que comprendran almenys de forma  

 
 

obligatòria els realitzats amb posterioritat als treballs de neteja i desinfecció contemplats en l'article 

anterior. Les anàlisis seran realitzades per un laboratori independent i degudament inscrit en el 

Registre de Laboratoris de Salut Pública de la Comunitat corresponent. 

 

Desinfectants 

 

1. Els desinfectants seran aquells que, si escau, autoritzi per a ús ambiental el Ministeri de Sanitat i 

Consum, atenent a les normes tècniques establertes en la Directiva 98/8/CE relativa a la 

Comercialització de Biocides. Seran de provada eficàcia enfront del bacteri Legionel·la i el seu ús 

s'ajustarà en tot moment a les especificacions tècniques i règim d'utilització establerts pel fabricant. Els 

desinfectants estaran inscrits en el Registre Oficial de Plaguicides de la Direcció general de Salut 

Pública del Ministeri de Sanitat i Consum, i hauran de ser aplicats per empreses registrades en el 

Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides de la Comunitat Autònoma corresponent. 

 

2. Els desinfectants, antiincrustants, antioxidants, dispersants i qualsevol altre tipus d'additius compliran 

amb els requisits de classificació, envasat i etiquetatge i provisió de fitxes de dades de seguretat al fet 

que els obliga el vigent marc legislatiu. 

 

Evacuació d'aigües procedents de les instal·lacions de risc 

 

Article 9. Evacuació d'aigües procedents de les instal·lacions de risc 

 

1. Les descàrregues d'aigua amb desinfectants, antiincrustants, antioxidants, etc., s'efectuaran al 

sistema integral de sanejament segons els criteris establerts en les ordenances municipals 

d'abocaments al clavegueram de cada municipi. 
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2. Si la descàrrega es realitza al domini públic hidràulic haurà de comptar amb l'autorització preceptiva 

de l'organisme de conca; en el cas que l'abocament es realitzi al domini públic marítim-terrestre haurà 

de comptar amb l'autorització de la Conselleria de Medi ambient. 

 

Registre de Manteniment i Desinfecció 

 

Tots els titulars d'aquestes instal·lacions hauran de disposar d'un registre de manteniment i desinfecció, 

en el qual el responsable de les mateixes realitzarà les següents anotacions: 

 

 
 

1. Data de realització de la neteja i desinfecció general, i protocol seguit. L'empresa contractada a 

aquest efecte estendrà un certificat en el qual constin aquests aspectes. 

 

2. Data de realització de qualsevol altra operació de manteniment (neteges parcials, reparacions, 

verificacions, greixatges, etcètera) i especificació de les mateixes, així com qualsevol tipus d'incidència i 

mesures adoptades. 

 

3. Data i resultats de les diferents analítiques realitzades per al control de l'aigua de recirculació. 

 

Inspecció de les instal·lacions 

 

La inspecció de les instal·lacions i l'accés als registres de manteniment i desinfecció, podrà realitzar-se 

en qualsevol moment pel personal de l'administració municipal i de les conselleries d'Indústria i 

Comerç, Medi ambient i Sanitat que exerceixin les funcions d'inspecció en la matèria. 

 

16.3.6- Recepció de la instal·lació. 

 

Recepció provisional. 

 

Una vegada realitzades les proves finals amb resultats satisfactoris per al Director d'Obra, es procedirà 

a l'acte de recepció provisional de la instal·lació. Amb aquest acte es donarà per finalitzat el muntatge 

de la instal·lació; havent de lliurar el Director d'Obra al titular de la mateixa, els següents documents: 

 

• Acta de Recepció, subscrita per tots els presents. 

 
 

• Resultats de les proves. 

• Manual d'Instruccions, segons s'especifica en ITE 06.5.2. 

• Llibre de Manteniment, segons s'especifica en ITE 06.5.2. 

• Projecte d'execució en el qual al costat d'una descripció de la instal·lació, es relacionaran totes les 

unitats i equips emprats, indicant marca, model, característiques i fabricadora. 

• Còpia del Certificat de la Instal·lació presentat davant la Delegació Provincial del Ministeri d'Indústria i 

Energia. 

 

Finalment un exemplar de: 

 

• Esquemes de principi de control i seguretat degudament emmarcat en impressió indeleble per a la 

seva col·locació a la sala de màquines. 

• Còpia de Certificat de la instal·lació presentat davant la Delegació Provincial del Ministeri d'Indústria i 

Energia. 

 

Una vegada realitzat l'acte de recepció provisional, la responsabilitat de la conducció i manteniment de 

la instal·lació es transmet íntegrament a la propietat, sense perjudici de les responsabilitats contractuals 

que en concepte de garantia hagin estat pactades i obliguin a l'empresa instal·ladora. El període de 

garantia finalitzarà amb la Recepció Definitiva. 

 

Recepció definitiva. 

 

Transcorregut el termini contractual de garantia, en absència d'avaries o defectes de funcionament 

durant el mateix, o havent estat aquests convenientment esmenats, la recepció provisional adquireix 

caràcter de recepció definitiva, sense realització de noves proves tret que per part de la propietat hagi 

estat cursat avís en contra, abans de finalitzar el període de garantia establert. 

 

4.6 PROVES. 

 

Es realitzaran les següents proves: 

 

Proves hidrostàtiques de xarxes de canonades 
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Totes les xarxes de circulació de fluids portadors han de ser provades hidrostàticament, a fi d'assegurar 

la seva estanqueïtat. 

Han d'efectuar-se una prova final d'estanqueïtat de tots els equips i conduccions a una pressió en fred 

equivalent a vegada i intervé la de treball, amb un mínim de 6 bar, d'acord a UNE 100151. 

Les proves requereixen inevitablement, el entaponament dels extrems de la xarxa, abans que estiguin 

instal·lades les unitats terminals. 

 

Proves de xarxes de conductes 

 

Els conductes de xapa es provessin d'acord amb UNE 100104. Les proves requereixen el 

entaponament dels extrems de la xarxa, abans que estiguin instal·lades les unitats terminnales. Els  

elements de entaponament han d'instal·lar-se en el curs del muntatge, de tal manera que serveixin, al 

mateix temps, per evitar l'entrada a la xarxa de materials estranys. 

 

Proves de lliure dilatació 

 

Una vegada s'hagin comprovat hidrostàticament els elements de seguretat, les instal·lacions equipades 

amb calderes es portessin fins a la temperatura de tarat dels elements de seguretat, havent anul·lat 

prèviament l’actuació dels aparells de regulació automàtica. 

Durant el refredament de la instal·lació i en finalitzar el mateix, es comprovarà visualment que no han 

tingut lloc deformacions apreciables en cap element o tram de canonada i que el sistema d’expansió ha 

funcionat correctament. 

Proves de soroll 

 

Es realitzessin proves de soroll als següents elements de la instal·lació: 

 

• Bomba de calor(Roof-Top, tipus partit) 

• Grups vehiculadors de fluid 

• Extractors i elements de ventilació. 

• Vas d’expansió. 

• Material de difusió. 

• Unitats de tractament d'aire. 

 

 

 

 
 

Es prenguessin les mesures adequades perquè com a conseqüència del funcionament de les 

instal·lacions, a les zones de normal ocupació de locals habitables,els nivells sonors en l'ambient 

interior no siguin superiors als valors màxims admissibles que figuren en la ITE 02.2.3.1 

 

Proves en quadres secundaris de climatització 

 

Es realitzessin proves en els quadres secundaris de climatització, que constaran de: 

 

• Comprovació del sistema de tancament. 

• Funcionament mecànic d'interruptors magnetotèrmics. 

• Funcionament mecànic d'interruptors diferencials. 

• Funcionament mecànic d'interruptors de tall en càrrega. 

• Comprovació de botó de test d'interruptors diferencials 

 

Proves finals 

 

Finalment es comprovarà que la instal·lació compleix amb les exigències de qualitat, confortabilitat, 

seguretat i estalvi d'energia les instruccions tècniques ITE06. Particularment es comprovés el bon 

funcionament de la regulació automàtica del sistema. 

 

5 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER LA INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT 

 

Condicions Facultatives. 

 

1. TÈCNIC DIRECTOR D'OBRA. 

 

Correspon al Tècnic Director: 

 

Redactar els complements o rectificacions del projecte que es precisin. 

 

– Assistir a les obres, quantes vegades ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, a fi de resoldre 

les contingències que es produeixin i impartir les ordres complementàries que siguin precises per 

aconseguir la correcta solució tècnica. 
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– Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar al promotor en l'acte de la 

recepció. 

 

– Redactar quan sigui requerit l'estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en la realització de 

l'obra i aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a l'aplicació del mateix. 

 

– Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint-la en unió del Constructor o 

Instal·lador. 

 

– Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el 

treball, controlant la seva correcta execució. 

 

– Ordenar i dirigir l'execució material conformement al projecte, a les normes tècniques i a les regles de 

la bona construcció. 

 

– Realitzar o disposar les proves o assajos de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les 

freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar  les altres comprovacions 

que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el projecte i la normativa 

tècnica aplicable. Dels resultats informarà puntualment al Constructor o Instal·lador, impartint-li, si 

escau, les ordres oportunes. 

 

– Realitzar els mesuraments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a 

les certificacions valorades i a la liquidació de l'obra. 

 

– Subscriure el certificat final de l'obra. 

 

5.1 CONSTRUCTOR O INSTAL·LADOR. 

 

Correspon al Constructor o Instal·lador: 

 

– Organitzar els treballs, redactant els plans d'obres que es precisin i projectant o autoritzant les 

instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 

 

 

 

 
 

– Elaborar, quan es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicació del estudi 

corresponent i disposar en tot caso l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i 

per l'observança de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball. 

 

– Subscriure amb el Tècnic Director l'acta del replanteig de l'obra. 

 

– Ostentar la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les  intervencions dels 

subcontractistes. 

 

– Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin, 

comprovant els preparatius en obra i rebutjant els subministraments o prefabricats que no comptin amb 

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

 

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

practiquin en el mateix. 

 

– Facilitar al Tècnic Director amb antelació suficient els materials precisos per al compliment de la seva 

comesa. 

 

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

 

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

 

– Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

 

5.2 VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE. 

 

 Abans de donar començament a les obres, el Constructor o Instal·lador consignarà per escrit que la 

documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en 

cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 

 

 El Contractista se subjectarà a les Lleis, Reglaments i Ordenances vigents, així com a les quals es 

dictin durant l'execució de l'obra. 
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5.3 PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL. 

 

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

presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l'obra a l'aprovació del Tècnic de la Direcció facultativa. 

 

5.4 PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTAL·LADOR EN L'OBRA. 

 

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

seu en l'obra, que tindrà caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per 

representar-li i adoptar en tot moment quantes disposicions competeixin a la contracta. 

 

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la falta de qualificació suficient per part del personal 

segons la naturalesa dels treballs, facultarà al Tècnic per ordenar la paralització de les obres, sense 

dret a reclamació alguna, fins que s'esmeni la deficiència. 

 

El Cap de l'obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics encarregats, estarà present durant la 

jornada legal de treball i acompanyarà al Tècnic Director, en les visites que faci a les obres, posant-se a  

la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-li 

les dades precises per a la comprovació de mesuraments i liquidacions. 

 

5.5. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT. 

 

És obligació de la contracta l'executar quant sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les 

obres, encara quan no es trobi expressament determinat en els documents de Projecte, sempre que, 

sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Tècnic Director dins dels límits de 

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

 

El Contractista, d'acord amb la Direcció facultativa, lliurarà en l'acte de la recepció provisional, els 

plànols de totes les instal·lacions executades en l'obra, amb les modificacions o estat definitiu en què 

hagin quedat. 

 

El Contractista es compromet igualment a lliurar les autoritzacions que preceptivament han d'expedir 

les Delegacions Provincials d'Indústria, Sanitat, etc., i autoritats locals, per a la posada en servei de les 

referides instal·lacions. 

 

 
 

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

multes, etc., que ocasionin les obres des del seu inici fins a la seva total terminació. 

 

5.6 INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL 

PROJECTE. 

 

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

plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al 

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

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

instruccions que rebi del Tècnic Director. 

 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests crea oportú fer el 

Constructor o Instal·lador, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a qui l'hagués 

dictat, el qual donarà al Constructor o Instal·lador, el corresponent rebut, si aquest el sol·licités. 

 

El Constructor o Instal·lador podrà requerir del Tècnic Director, segons les seves respectives comeses, 

les instruccions o aclariments que es precisin per a la correcta interpretació i execució del projectat. 

 

5.7. RECLAMACIONS CONTRA LES ORDENIS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. 

 

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions *dimanadas de la 

Direcció facultativa, només podrà presentar-les davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord 

amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre 

tècnic, no s'admetrà reclamació alguna, podent el Contractista salvar la seva responsabilitat, si ho 

estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida al Tècnic Director, el qual podrà limitar la seva 

contestació al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatòria per a aquest tipus de reclamacions. 

 

5.8 FALTES DE PERSONAL. 

 

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

negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista 

perquè a part de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
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El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, amb 

subjecció si escau, a l'estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves 

obligacions com a Contractista general de l'obra. 

 

5.9. CAMINS I ACCESSOS. 

 

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

 

El Tècnic Director podrà exigir la seva modificació o millora. 

 

Així mateix el Constructor o Instal·lador s'obligarà a la col·locació en lloc visible, a l'entrada de l'obra, 

d'un cartell exempt de panell metàl·lic sobre estructura auxiliar on es reflectiran les dades de l'obra en 

relació al títol de la mateixa, entitat promotora i noms dels tècnics competents, el disseny dels quals 

haurà de ser aprovat prèviament a la seva col·locació per la Direcció facultativa. 

 

5.10. REPLANTEIG. 

 

El Constructor o Instal·lador iniciarà les obres amb el replanteig de les mateixes en el terreny, 

assenyalant les referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replantejos parcials. 

Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 

El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació del Tècnic Director i una vegada aquest hagi donat la 

seva conformitat prepararà un acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovada pel Tècnic, 

sent responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 

 

5.11. COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 

 

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

Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials en 

aquell assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es 

porti a efecte dins del termini exigit en el Contracte. 

 

Obligatòriament i per escrit, deurà el Contractista adonar al Tècnic Director del començament dels 

treballs almenys amb tres dies d'antelació. 

 

 

 
 

5.12. ORDRE DELS TREBALLS. 

 

En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la contracta, excepte aquells casos en 

els quals, per circumstàncies d'ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció facultativa. 

 

5.13. FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES. 

 

D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les 

facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a tots els altres 

Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques al fet 

que pertoqui entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres 

conceptes. 

 

En cas de litigi, tots dos Contractistes estaran al que resolgui la Direcció facultativa. 

 

5.14 AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR. 

 

Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no s'interrompran els 

treballs, continuant-se segons les instruccions donades pel Tècnic Director en tant es formula o es 

tramita el Projecte Reformat. 

 

El Constructor o Instal·lador està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant l'a 

Direcció de les obres disposi per a fitacions, apuntalaments, enderrocaments o qualsevol altra obra de 

caràcter urgent. 

 

5.15. PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR. 

 

Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor o Instal·lador, aquest no 

pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis 

prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe 

favorable del Tècnic. Per a això, el Constructor o Instal.lador exposarà, en escrit dirigit al Tècnic, la 

causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria en els 

terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per aquesta causa sol·licita. 
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5.16. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA. 

 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obra estipulats, al·legant com a 

causa la manca de plànols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció del cas en què havent-ho 

sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat. 

 

5.17 CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 

 

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que 

prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per 

escrit lliuri el Tècnic al Constructor o Instal·lador, dins de les limitacions pressupostàries. 

 

5.18. OBRES OCULTES. 

 

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la terminació de l'edifici, s'aixecaran els 

plànols precisos perquè quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per triplicat, sent  

 
 

lliurats: un, al Tècnic; un altre a la Propietat; i el tercer, al Contractista, signats tots ells pels tres. Dites 

planes, que hauran d'anar suficientment fitats, es consideraran documents indispensables i irrecusables 

per efectuar els mesuraments. 

 

5.19. TREBALLS DEFECTUOSOS. 

 

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

Generals i Particulars d'índole Tècnica "del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs 

contractats d'acord amb l'especificat també en aquest document. 

 

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

que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir per la seva mala gestió o per la 

deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats, sense que li eximeixi de responsabilitat el 

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

certificacions parcials d'obra, que sempre seran esteses i abonades a bon compte. 

 

 

 
 

Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan el Tècnic Director adverteixi vicis o defectes en 

els treballs citats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixen les condicions 

preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs, o finalitzats aquests, i per verificar-se la 

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

d'acord amb el contractat, i tot això a costa de la contracta. Si aquesta no estimés justa la decisió i es 

negués a la demolició i reconstrucció o ambdues, es plantejarà la qüestió davant la Propietat, qui 

resoldrà. 

 

5.20. VICIS OCULTS. 

 

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

obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps, i abans de la recepció definitiva, els assajos, 

destructius o no, que crea necessaris per reconèixer els treballs que suposi defectuosos. 

 

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

existeixin realment. 

 

5.21 DELS MATERIALS I ELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA. 

 

El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que li 

sembli convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptui 

una procedència determinada. 

 

Obligatòriament, i per procedir a la seva ocupació o apilament, el Constructor o Instal·lador haurà de 

presentar al Tècnic una llista completa dels materials i aparells que vagi a utilitzar en la qual s'indiquin 

totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun d'ells. 

 

5.22 MATERIALS NO UTILITZABLES. 

 

El Constructor o Instal·lador, a la seva costa, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en 

el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocaments, etc., que no siguin 

utilitzables en l'obra. 

 

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

particulars vigent en l'obra. 
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Si no s'hi hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran d'ella quan així ho ordeni el Tècnic. 

 

5.23. DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAJOS. 

 

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

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

 

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podrà començar-se 

de nou a càrrec del mateix. 

 

5.24 NETEJA DE LES OBRES. 

 

És obligació del Constructor o Instal·lador mantenir netes les obres i els seus voltants, tant d'enderrocs 

com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, 

així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi un 

bon aspecte. 

 

5.25. DOCUMENTACIÓ FINAL DE L'OBRA. 

 

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

contingut disposat per la legislació vigent. 

 

5.26 TERMINI DE GARANTIA. 

 

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

defectes observats, eliminarà les obres rebutjades i repararà les avaries que per aquesta causa es 

produïssin, tot això pel seu compte i sense dret a indemnització alguna, executant-se en cas de 

resistència aquestes obres per la Propietat amb càrrec a la fiança. 

 

El Contractista garanteix a la Propietat contra tota reclamació de tercera persona, derivada de 

l'incompliment de les seves obligacions econòmiques o disposicions legals relacionades amb l'obra.  

 

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

excepte en el referent als vicis ocults de la construcció. 

 

 
 

5.27. CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT. 

 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisionals i 

definitiva, seran a càrrec del Contractista. 

 

Per tant, el Contractista durant el termini de garantia serà el conservador de l'edifici, on tindrà el 

personal suficient per atendre a totes les avaries i reparacions que puguin presentar-se, encara que 

l'establiment anés ocupat o utilitzat per la propietat, abans de la Recepció Definitiva. 

 

5.28 DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA. 

 

La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb 

les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessarà l'obligació del 

Constructor o Instal·lador de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la norma de 

conservació dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin 

aconseguir-li per vicis de la construcció. 

 

5.29. PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA. 

 

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

condicions degudes, s'ajornarà aquesta recepció definitiva i el Tècnic Director marcarà al Constructor o 

Instal·lador els terminis i formes en què hauran de realitzar-se les obres necessàries i, de no efectuar-

se dins d'aquells, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 

5.30 DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DELS QUALS HAGI ESTAT 

RESCINDIDA. 

 

En el cas de resolució del contracte, el Contractista vindrà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el 

Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els 

subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represes per una altra 

empresa. 

 

Condicions Econòmiques 
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1. COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS. 

 

El càlcul dels preus de les diferents unitats de l'obra és el resultat de sumar els costos directes, els 

indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 

 

Es consideraran costos directes: 

 

a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervenen directament 

en l'execució de la unitat d'obra. 

b) Els materials, als preus resultants a peu de l'obra, que quedin integrats en la unitat que es tracti o 

que siguin necessaris per a la seva execució. 

 c) Els equips i sistemes tècnics de la seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i 

malalties professionals. 

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

funcionament de la maquinaria i instal·lacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obres. 

 i) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 

anteriorment citats. 

 

Es consideraran costos indirectes: 

 

- Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, 

pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els de el personal tècnic i 

administratiu adscrit exclusivament a l'obra i els imprevists. Tots això despeses, es xifraran en un 

percentatge dels costos directes. 

 

Es consideraran Despeses Generals: 

 

- Les Despeses Generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració 

legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en 

els contractes d'obres de l'Administració Pública aquest percentatge s'estableix un 13 per 100). 

 

Benefici Industrial: 

 

- El Benefici Industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les anteriors 

partides. 

 
 

Preu d'Execució Material: 

 

- Es denominarà Preu d'Execució Material al resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes a 

excepció del Benefici Industrial i les despeses generals. 

 

Preu de Contracta: 

 

- El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el 

Benefici Industrial. 

 

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

 

2. PREU DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA. 

 

En el cas que els treballs a realitzar en un edifici o obra annexa qualsevol es contractessin a risc i 

ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, és a dir, el preu 

d'Execució material, més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Despeses  

 

Generals i Benefici Industrial del Contractista. Les Despeses Generals s'estimen normalment en un 

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

una altra destinació. 

 

3. PREUS CONTRADICTORIS. 

 

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

unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna 

circumstància imprevista.  

 

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 

 

Mancant acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Tècnic i el Contractista abans de 

començar l'execució dels treballs i en el termini que determina el Plec de Condicions Particulars. Si 

subsistís la diferència s'acudirà en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del 

projecte, i en segon lloc, al banc de preus d'ús més freqüent en la localitat. 

Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
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4. RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES. 

 

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

oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre  

 

corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a 

Facultatives). 

 

5. DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS. 

 

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s'admetrà la revisió dels preus mentre que l'increment no 

abast en la suma de les unitats que faltin per realitzar d'acord amb el Calendari, un muntant superior al 

cinc per cent (5 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 

 

Cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la corresponent 

revisió d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el 

Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 5 per 100. 

 

No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari 

de l'oferta.  

 

6. APILAMENT DE MATERIALS. 

 

El Contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que la Propietat 

ordena per escrit. 

 

Els materials apilats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; del seu 

guarda i conservació serà responsable el Contractista.  

 

7. RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR O INSTAL·LADOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS 

TREBALLADORS. 

 

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

Director, aquest advertís que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en algunes de les unitats 

d'obra executada, anessin notòriament inferiors als rendiments normals generalment admesos per a  

 
 

unitats d'obra iguals o similars, l'hi notificarà per escrit al Constructor o Instal·lador, amb la finalitat de 

que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada pel Tècnic 

Director. 

 

Si feta aquesta notificació al Constructor o Instal·lador, en els mesos successius, els rendiments no 

arribessin als normals, el Propietari queda facultat per rescabalar-se de la diferència, rebaixant el seu 

import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li 

al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament han d'efectuar-se-li. En cas de no 

arribar ambdues parts a un acord quant als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 

 

8. RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS. 

 

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

Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres 

executades durant els terminis previstos, segons el mesurament que haurà practicat el Tècnic. 

 

L'executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant el resultat del 

mesurament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent a cada unitat de  

 l'obra i als preus assenyalats al pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més l'establert en 

el present "Plec General de Condicions Econòmiques", respecte a millores o substitucions de material i 

a les obres accessòries i especials, etc. 

 

Al Contractista, que podrà presenciar els mesuraments necessaris per estendre aquesta relació, se li 

facilitaran pel Tècnic les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-los d'una nota 

d'enviament, a fi de que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de rebut d'aquesta nota, 

pugui el Contractista examinar-los o retornar-los signats amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, 

les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents al seu 

rebut, el Tècnic Director acceptarà o rebutjarà les reclamacions del Contractista si les hi hagués, 

adonant al mateix de la seva resolució, podent aquest, en el segon cas, acudir davant el Propietari 

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

Facultatives i Legals". 

 

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

certificació de les obres executades. 
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Del seu import es deduirà el tant per cent que per a la constitució de la fiança s'hagi preestablert. 

 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al fet que es refereixen, i 

tindran el caràcter de document i lliuraments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions  

 

que es derivin de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions aprovació ni recepció 

de les obres que comprenen. 

 

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al fet que la valoració es 

refereix.  

 

9. MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES. 

 

Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Tècnic Director, emprés materials de més acurada 

preparació o de major grandària que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica amb 

una altra que tingués assignat major preu, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l'obra, 

o, en general, introduís en aquesta i sense demanar-la-hi, qualsevol una altra modificació que sigui 

beneficiosa segons el parer del Tècnic Director, no tindrà dret, no obstant això, més que a l'abonament  

del que pogués correspondre-li en el cas que hagués construït l'obra amb estricta subjecció a la 

projectada i contractada o adjudicada.  

 

10. ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA. 

 

Excepte el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, 

l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que 

correspongui entre els quals a continuació s'expressen: 

 

 a) Si existeixen preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida 

alçada, s'abonaran previ mesurament i aplicació del preu establert. 

 

 b) Si existeixen preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a 

les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 

 

b) Si no existeixen preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà 

íntegrament al Contractista, excepte el cas que al Pressupost de l'obra s'expressi que l'import  

 
 

d'aquesta partida ha de justificar-se, en aquest cas, el Tècnic Director indicarà al Contractista i amb 

anterioritat a la seva execució, el procediment que ha de seguir-se per portar aquest compte, que 

en realitat serà d'Administració, valorant-se els materials i jornals als preus que figurin al 

Pressupost aprovat o, en defecte d'això, als quals amb anterioritat a l'execució convinguin les dues 

parts, incrementant-se el seu import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions 

Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.  

 

11. PAGAMENTS. 

 

Els pagaments s'efectuaran pel Propietari en els terminis prèviament establerts, i el seu import, 

correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades pel Tècnic Director, en virtut de 

les quals es verifiquen aquells. 

 

12. IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI DE 

TERMINACIÓ DE LES OBRES. 

 

La indemnització per retard en la terminació s'establirà en una miqueta per mil (o/oo) de l'import total 

dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, explicats a partir del dia de terminació fixat en 

el Calendari d'Obra. 

 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

 

13. DEMORA DELS PAGAMENTS. 

 

Es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundada en aquesta demora de Pagaments, quan 

el Contractista no justifiqui en la data el pressupost corresponent al termini d'execució que tingui 

assenyalat en el contracte. 

 

14. MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS. 

 

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

l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i 

aparells previstos en el contracte. Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, 

excepte cas d'error en els mesuraments del Projecte, a menys que el Tècnic Director ordeni, també per 

escrit, l'ampliació de les contractades. 
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En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva 

execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels 

nous materials o aparells ordenats emprar i els augments que totes aquestes millores o augments 

d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 

 

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

una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.  

 

15. UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES. 

 

Quan per qualsevol causa fos menester valorar obra defectuosa, però acceptable segons el parer del 

Tècnic Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al 

Contractista, el qual haurà de conformar-se amb aquesta resolució, excepte el cas en què, estant dins 

del termini d'execució, prefereixi demolir l'obra i refer-la conformement a condicions, sense excedir 

d'aquest termini. 

 

16. SEGUR DE LES OBRES. 

 

El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva 

execució fins a la recepció definitiva; la quantia del segur coincidirà a cada moment amb el valor que 

tinguin per contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas 

de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec a ella s'aboni l'obra que es 

construeixi i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament d'aquesta quantitat al 

Contractista s'efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, 

excepte conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar 

d'aquest import per a menesters diferents del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció de 

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

devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials apilats, etc.; i una indemnització 

equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no s'haguessin abonat, però 

només en proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la Companyia  

 

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

pel Tècnic Director. 

 

 

 
 

En les obres de reforma o reparació, es fixaran prèviament la porció d'edifici que ha de ser assegurada 

i la seva quantia, i si gens es preveu, s'entendrà que el segur ha de comprendre tota la part de l'edifici 

afectada per l'obra. 

 

Els riscos assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el 

Contractista, abans de contractar-los en coneixement del Propietari, a fi de recaptar d'aquest la seva 

prèvia conformitat o objeccions. 

 

17. CONSERVACIÓ DE L'OBRA. 

 

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

garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, el 

Tècnic Director en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui a la 

neteja i tot el que anés menester per a la seva bona conservació abonant-se tot això per compte de la 

Contracta. 

 

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

del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que el Tècnic Director fixi. 

 

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del 

Contractista, no haurà d'haver-hi en ell més eines, útils, materials, mobles, etc., que els indispensables 

per a la seva guarderia i neteja i per als treballs que calgués executar. 

 

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

procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 

 

18. ÚS PEL CONTRACTISTA DE L'EDIFICI O BÉNS DEL PROPIETARI. 

 

Quan durant l'execució de les obres ocupi el Contractista, amb la necessària i prèvia autorització del 

Propietari, edificis o faci ús de materials o útils pertanyents al mateix, tindrà obligació de reparar-los i 

conservar-los per fer lliurament d'ells a la terminació del contracte, en perfecte estat de conservació 

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

millores fetes als edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 

 

 



 Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal·lacions del Casal de Cultura de Matadepera 244

 
 

En el cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material propietats o edificacions, no hagués 

complert el Contractista amb el previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa 

d'aquell i amb càrrec a la fiança. 

 

Condicions Tècniques per a l'execució i muntatge d'instal·lacions elèctriques en baixa tensió 

 

1. CONDICIONS GENERALS. 

 

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

exigides en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i altres disposicions vigents referents a 

materials i prototips de construcció. 

 

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

creen necessaris per acreditar la seva qualitat. Qualsevol un altre que hagi estat especificat i sigui 

necessari emprar haurà de ser aprovat per la Direcció Tècnica, ben entenent que serà rebutjat el que 

no reuneixi les condicions exigides per la bona pràctica de la instal·lació. 

 

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

de bondat necessàries, segons el parer de la Direcció facultativa, no tenint el contractista dret a 

reclamació alguna per aquestes condicions exigides. 

 

Tots els treballs inclosos en el present projecte s'executaran esmeradament, conformement a les 

bones pràctiques de les instal·lacions elèctriques, d'acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa 

Tensió, i complint estrictament les instruccions rebudes per la Direcció facultativa, no podent, per tant, 

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

primeríssima qualitat de les instal·lacions projectades quant als seus materials i mà d'obra, ni 

pretendre projectes addicionals. 

 

2. CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES. 

 

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

directament encastats en estructures, a l'interior de buits de la construcció, sota motllures, en safata o 

suport de safata, segons s'indica en Memòria, Plànols i Mesuraments. 

 

 

 
 

Abans d'iniciar l'estesa de la xarxa de distribució, hauran d'estar executats els elements estructurals 

que hagin de suportar-la o en els quals vagi a ser encastada: forjats, tabiqueria, etc. Excepte quan en 

estar previstes s'hagin deixat preparades les necessàries canalitzacions en executar l'obra prèvia, 

haurà de replantejar-se sobre aquesta en forma visible la situació de les caixes de mecanismes, de 

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

de cada element. 

 

2.1. CONDUCTORS AÏLLATS SOTA TUBS PROTECTORS. 

 

Els tubs protectors poden ser: 

 

- Tub i accessoris metàl·lics. 

- Tub i accessoris no metàl·lics. 

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

 

Els tubs es classifiquen segons el que es disposa en les normes següents: 

 

 - UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemes de tubs rígids. 

 - UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemes de tubs corbables. 

 - UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemes de tubs flexibles. 

 - UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemes de tubs enterrats. 

 

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

als declarats per al sistema de tubs. 

 

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

susceptibles de danyar els conductors o cables aïllats o de causar ferides a instal·ladors o usuaris. 

 

Les dimensions dels tubs no enterrats i amb unió roscada utilitzats en les instal·lacions elèctriques són 

les que es prescriuen en la UNE-EN 60.423. Per als tubs enterrats, les dimensions es corresponen 

amb les indicades en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Per a la resta dels tubs, les dimensions seran les 

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

funció del diàmetre exterior. 

El diàmetre interior mínim haurà de ser declarat pel fabricant. 
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Quant a la resistència a l'efecte del foc considerats en la norma particular per a cada tipus de tub, se 

seguirà l'establert per l'aplicació de la Directiva de Productes de la Construcció (89/106/CEE). 

 

Tubs en canalitzacions fixes en superfície. 

 

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

podran usar-se tubs corbables.  

 

Tubs en canalitzacions encastades. 

 

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

 

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

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

restringida, els tubs seran flexibles. 

 

Notes. 

 

- Para tubs embeguts en formigó aplica 250 N i grau Lleuger; per a tubs en sòl lleuger aplica 450 N i 

grau Normal; per a tubs en sòls pesats aplica 750 N i grau Normal. 

 

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

lleugeres, com per exemple, voreres, parcs i jardins. Sòl pesat és aquell del tipus pedregós i dur i amb 

càrregues superiors pesades, com per exemple, calçades i vies fèrries. 

 

Instal·lació. 

 

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

 

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

s'obtindrà de les taules indicades en la ITC-BT-21, així com les característiques mínimes segons el 

tipus d'instal·lació. 

 

 

 
 

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

generals següents: 

 

- El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles a les arestes 

de les parets que limiten el local on s'efectua la instal·lació. 

- Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la continuïtat 

de la protecció que proporcionen als conductors. 

- Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran ser ensamblats entre si en calent, recobrint 

l'entroncament amb una cua especial quan es precisi una unió estanca. 

- Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció 

inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub seran els especificats pel 

fabricant conforme a UNE-EN. 

- Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de col·locar-los i fixats 

aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que es considerin convenients, que en 

trams rectes no estaran separats entre si més de 15 metres. El nombre de corbes en angle situades 

entre dos registres consecutius no serà superior a 3. Els conductors s'allotjaran normalment en els 

tubs després de col·locats aquests. 

- Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors en 

els tubs o servir al mateix temps com a caixes d'entroncament o derivació. 

- Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes apropiades de material aïllant i 

no *propagador de la flama. Si són metàl·liques estaran protegides contra la corrosió. Les dimensions 

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

contenir. La seva profunditat serà almenys igual al diàmetre del tub major més un 50 % del mateix, 

amb un mínim de 40 mm. El seu diàmetre o costat interior mínim serà de 60 mm.  

- En els tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la possibilitat que es produeixin 

condensacions d'aigua en el seu interior, per a això es triarà convenientment el traçat de la seva 

instal·lació, preveient l'evacuació i establint una ventilació apropiada a l'interior dels tubs mitjançant el 

sistema adequat, com pot ser, per exemple, l'ús d'una "T" de la qual un dels braços no s'empra. 

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

de quedar convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs metàl·lics flexibles, és necessari que 

la distància entre dues posades a terra consecutives dels tubs no excedeixi de 10 metres. 

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

 

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

prescripcions: 
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- Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la 

corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà, com a màxim, de 0,50 metres. Es 

disposaran fixacions d'una i una altra part en els canvis d'adreça, en els entroncaments i en la 

proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells. 

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

accessoris necessaris. 

- En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els punts extrems 

no seran superiors al 2 per 100. 

- És convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una altura mínima de 2,50 metres 

sobre el sòl, a fi de protegir-los d'eventuals danys mecànics. 

 

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

 

- En la instal·lació dels tubs a l'interior dels elements de la construcció, les fregues no posaran en perill 

la seguretat de les parets o sostres en què es practiquin. Les dimensions de les fregues seran 

suficients perquè els tubs quedin recoberts per una capa d'1 centímetre d'espessor, com a mínim. En 

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

- No s'instal·laran entre forjat i revestiment tubs destinats a la instal·lació elèctrica de les plantes 

inferiors. 

- Per a la instal·lació corresponent a la pròpia planta, únicament podran instal·lar-se, entre forjat i 

revestiment, tubs que hauran de quedar recoberts per una capa de formigó o morter d'1 centímetre 

d'espessor, com a mínim, a més del revestiment. 

- En els canvis d'adreça, els tubs estaran convenientment corbats o ben proveïts de colzes o "T" 

apropiats, però en aquest últim cas només s'admetran els proveïts de tapes de registre. 

- Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables una 

vegada finalitzada l'obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la superfície exterior del 

revestiment de la paret o sostre quan no s'instal·lin a l'interior d'un allotjament tancat i practicable. 

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

50 centímetres com a màxim, de sòl o sostres i els verticals a una distància dels angles de cantonades 

no superior a 20 centímetres. 

 

2.2. CONDUCTORS AÏLLATS FIXATS DIRECTAMENT SOBRE LES PARETS. 

 

Aquestes instal·lacions s'establiran amb cables de tensions assignades no inferiors a 0,6/1 kV, proveïts 

d'aïllament i coberta (s'inclouen cables armats o amb aïllament mineral).  

 
 

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

 

- Es fixaran sobre les parets per mitjà de brides, abraçadores, o collarets de manera que no perjudiquin 

les cobertes dels mateixos. 

- Amb la finalitat de que els cables no siguin susceptibles de doblegar-se per efecte del seu propi pes, 

els punts de fixació dels mateixos estaran suficientment propers. La distància entre dos punts de 

fixació successius, no excedirà de 0,40 metres. 

- Quan els cables hagin de disposar de protecció mecànica pel lloc i condicions d'instal·lació en què 

s'efectuï la mateixa, s'utilitzaran cables armats. En cas de no utilitzar aquests cables, s'establirà una 

protecció mecànica complementària sobre els mateixos. 

 

- S'evitarà corbar els cables amb un radi massa petit i excepte prescripció en contra fixada en la Norma 

UNE corresponent al cable utilitzat, aquest radi no serà inferior a 10 vegades el diàmetre exterior del 

cable. 

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

posterior a aquestes, deixant una distància mínima de 3 cm entre la superfície exterior de la 

canalització no elèctrica i la coberta dels 

cables quan l'encreuament s'efectuï per la part anterior d'aquella. 

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

exigeixin, utilitzant-se a aquesta fi caixes o altres dispositius adequats.  

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

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

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

 

2.3. CONDUCTORS AÏLLATS ENTERRATS. 

 

Les condicions per a aquestes canalitzacions, en les quals els conductors aïllats hauran d'anar sota 

tub tret que tinguin coberta i una tensió assignada 0,6/1kV, s'establiran d'acord amb l'assenyalat en la 

Instruccions ITC-BT-07 i ITC-BT-21. 

 

2.4. CONDUCTORS AÏLLATS DIRECTAMENT ENCASTATS EN ESTRUCTURES. 

 

Per a aquestes canalitzacions són necessaris conductors aïllats amb coberta (inclosos cables armats o 

amb aïllament mineral). La temperatura mínima i màxima d'instal·lació i servei serà de -5ºC i 90ºC 

respectivament (polietilè reticulat o etilè-propilè). 
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2.5. CONDUCTORS AÏLLATS A l'interior DE LA CONSTRUCCIÓ. 

 

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

 

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

siguin no propagadors de la flama. 

 

Els buits en la construcció admissibles per a aquestes canalitzacions podran estar disposats en murs, 

parets, bigues, forjats o sostres, adoptant la forma de conductes continus o bé estaran compresos entre 

dues superfícies paral·leles com en el cas de falsos sostres o murs amb cambres d'aire.  

 
La secció dels buits serà, com a mínim, igual a quatre vegades l'ocupada pels cables o tubs, i la seva 

dimensió més petita no serà inferior a dues vegades el diàmetre exterior de major secció d'aquests, 

amb un mínim de 20 mil·límetres. 

 

Les parets que separin un buit que contingui canalitzacions elèctriques dels locals immediats, tindran 

suficient solidesa per protegir aquestes contra accions previsibles. 

 

S'evitaran, en la mesura del possible, les asprors a l'interior dels buits i els canvis d'adreça dels 

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

 

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

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

 

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

derivació adequades. 

 

S'evitarà que puguin produir-se infiltracions, fugides o condensacions d'aigua que puguin penetrar a 

l'interior del buit, prestant especial atenció a la impermeabilitat dels seus murs exteriors, així com a la 

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

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

 

 

 

 

 
 

2.6. CONDUCTORS AÏLLATS SOTA CANALES PROTECTORES. 

 

La canal protectora és un material d'instal·lació constituït per un perfil de parets perforades o no, 

destinat a allotjar conductors o cables i tancat per una tapa desmuntable. Els cables utilitzats seran de 

tensió assignada no inferior a 450/750 V. 

 

 Les canals protectores tindran un grau de protecció IP4X i estaran classificades com a "canals amb 

tapa d'accés que només poden obrir-se amb eines". En el seu interior es podran col·locar mecanismes 

tals com a interruptors, preses de corrent, dispositius de comandament i control, etc, sempre que es  

fixin d'acord amb les instruccions del fabricador. També es podran realitzar entroncaments de 

conductors en el seu interior i connexions als mecanismes. 

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

de resistència a l'impacte, de temperatura mínima i màxima d'instal·lació i servei, de resistència a la 

penetració d'objectes sòlids i de resistència a la penetració d'aigua, adequades a les condicions de 

l'emplaçament al que es destina; així mateix les canals seran no propagadores de la flama. Aquestes 

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

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies verticals i horitzontals o paral·leles a 

les arestes de les parets que limiten al local on s'efectua la instal·lació. 

 

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

elèctrica quedarà convenientment assegurada. 

 

La tapa de les canals quedarà sempre accessible. 

 

2.7. CONDUCTORS AÏLLATS SOTA MOTLLURES. 

 

Aquestes canalitzacions estan constituïdes per cables allotjats en ranures sota motllures. Podran 

utilitzar-se únicament en locals o emplaçaments classificats com a secs, temporalment humits o amb 

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

 

Les motllures compliran les següents condicions: 

 

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

conductors o cables. En principi, no es col·locarà més d'un conductor per ranura, admetent-se, no  
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obstant això, col·locar diversos conductors sempre que pertanyin al mateix circuit i la ranura present 

dimensions adequades per a això. 

- L'amplària de les ranures destinades a rebre cables rígids de secció igual o inferior a 6 mm2 seran, 

com a mínim, de 6 mm. 

 

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

 

- Les motllures no presentaran discontinuïtat alguna en tota la longitud on contribueixen a la protecció 

mecànica dels conductors. En els canvis d'adreça, els angles de les ranures seran obtusos. 

 

- Les canalitzacions podran col·locar-se al nivell del sostre o immediatament damunt dels *rodapiés. 

En absència d'aquests, la part inferior de la motllura estarà, com a mínim, a 10 cm per sobre del sòl. 

 

- En el cas d'utilitzar-se entornpeu ranurats, el conductor aïllat més baix estarà, com a mínim, a 1,5 cm 

per sobre del sòl. 

 

- Quan no puguin evitar-se creus d'aquestes canalitzacions amb les destinades a un altre ús (aigua, 

gas, etc.), s'utilitzarà una motllura especialment concebuda per a aquests creus o preferentment un tub 

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

canalitzacions que es creuin serà, com a mínim d'1 cm en el cas d'utilitzar motllures especials per a 

l'encreuament i 3 cm, en el cas d'utilitzar tubs rígids encastats. 

 

- Les connexions i derivacions dels conductors es farà mitjançant dispositius de connexió amb cargol o 

sistemes equivalents. 

 

- Les motllures no estaran totalment encastades en la paret ni recobertes per papers, tapisseries o 

qualsevol un altre material, havent de quedar la seva coberta sempre a l'aire. 

 

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

suficientment seca; en cas contrari, les motllures se separaran de la paret per mitjà d'un producte 

hidròfug. 

 

 

 

 

 
 

2.8. CONDUCTORS AÏLLATS EN SAFATA O SUPORT DE SAFATES. 

 

Només s'utilitzaran conductors aïllats amb coberta (inclosos cables armats o amb aïllament mineral), 

unipolars o multipolars segons norma UNE 20.460 -5-52. 

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

L'amplària de les canaletes serà de 100 mm com a mínim, amb increments de 100 en 100 mm. La 

longitud dels trams rectes serà de dos metres. El fabricant indicarà al seu catàleg la càrrega màxima 

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

colzes, canvis de plànol, reduccions, tes, unions, suports, etc, tindran la mateixa qualitat que la safata. 

 

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

suspensió, a distàncies tals que no es produeixin fletxes superiors a 10 mm i estaran perfectament 

alineades amb els tancaments dels locals. 

 

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

havent-se d'utilitzar peces d'unió i cargols cadmiada. Per a les unions o derivacions de línies 

s'utilitzaran caixes metàl·liques que es fixaran a les safates. 

 

2.9. NORMES DE INSTAL·LACIÓ EN PRESÈNCIA D'ALTRES CANALITZACIONS NO 

ELÈCTRIQUES. 

 

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

manera que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una distància mínima de 3 cm. En 

cas de proximitat amb conductes de calefacció, d'aire calent, vapor o fum, les canalitzacions 

elèctriques s'establiran de manera que no puguin aconseguir una temperatura perillosa i, per tant, es 

mantindran separades per una distància convenient o per mitjà de pantalles calorífugues. 

 

Les canalitzacions elèctriques no se situaran per sota d'altres canalitzacions que puguin donar lloc a 

condensacions, tals com les destinades a conducció de vapor, d'aigua, de gas, etc., tret que es 

prenguin les disposicions necessàries per protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes 

d'aquestes condensacions. 
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2.10. ACCESSIBILITAT A les INSTAL·LACIONS. 

 

Les canalitzacions hauran d'estar disposades de manera que facilitin la seva maniobra, inspecció i 

accés a les seves connexions. Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que mitjançant la 

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

transformacions, etc.  

 

En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d'elements de la construcció, tals com a 

murs, envans i sostres, no es disposaran entroncaments o derivacions de cables, estant protegides 

contra les deterioracions mecàniques, les accions químiques i els efectes de la humitat. 

 

Les cobertes, tapes o envolupants, comandaments i *pulsadores de maniobra d'aparells tals com a 

mecanismes, interruptors, bases, reguladors, etc, instal·lats en els locals humits o mullats, seran de 

material aïllant. 

 

3. CONDUCTORS. 

 

Els conductors utilitzats es regiran per les especificions del projecte, segons s'indica en Memòria, 

Plànols i Mesuraments. 

 

3.1. MATERIALS. 

 

Els conductors seran dels següents tipus: 

 

- De 450/750 V de tensió nominal. 

- Conductor: de coure. 

 - Formació: unipolars. 

 - Aïllament: PVC. 

 - Tensió de prova: 2.500 V. 

 - Instal·lació: sota tub. 

 - Normativa d'aplicació: UNE 21.031. 

 - De 0,6/1 kV de tensió nominal. 

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

 - Formació: uni-bi-tri-tetrapolars. 

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

 
 

 - Tensió de prova: 4.000 V. 

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

 - Normativa d'aplicació: UNE 21.123. 

 

Els conductors de coure electrolític es fabricaran de qualitat i resistència mecànica uniforme, i el seu 

coeficient de resistivitat a 20 ºC serà del 98 % al 100 %. Iran proveïts de bany de recobriment d'estany, 

que haurà de resistir la següent prova: A una mostra neta i seca de fil estanyat se li dóna la forma de 

cercle de diàmetre equivalent a 20 o 30 vegades el diàmetre del fil, a continuació de la qual cosa se 

submergeix durant un minut en una solució d'àcid hidroclorídric d'1,088 de pes específic a una 

temperatura de 20 ºC. Aquesta operació s'efectuarà dues vegades, després de la qual cosa no hauran 

d'apreciar-se punts negres en el fil. La capacitat mínima de l'aïllament dels conductors serà de 500 V. 

 

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

trenat de fil de coure del diàmetre corresponent a la secció del conductor que es tracti. 

 

3.2. DIMENSIONAMENT. 

 

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

entre els següents criteris: 

 

- Intensitat màxima admissible. Com a intensitat es prendrà la pròpia de cada càrrega. Partint de les 

intensitats nominals així establertes, s’escollirà la secció del cable que admeti aquesta intensitat 

d'acord a les prescripcions del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió ITC-BT-19 o les 

recomanacions del fabricador, adoptant els oportuns coeficients correctors segons les condicions de la 

instal·lació. Quant a coeficients de majoració de la càrrega, s'hauran de tenir presents les Instruccions 

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

 

- Caiguda de tensió en servei. La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de manera que la 

caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol punt d'utilització, sigui menor del 3 % de la 

tensió nominal en l'origen de la instal·lació, per a enllumenat, i del 5 % pels altres usos, considerant 

alimentats tots els receptors susceptibles de funcionar simultàniament. Per a la derivació individual la 

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

compensar-se entre la de la instal·lació interior i la de la derivació individual, de manera que la caiguda 

de tensió total sigui inferior a la suma dels valoris límits especificats per a ambdues. 
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- Caiguda de tensió transitòria. La caiguda de tensió en tot el sistema durant l'arrencada de motors no 

ha de provocar condicions que impedeixin l'arrencada dels mateixos, desconnexió dels *contactores, 

parpalleig d'enllumenat, etc. 

 

La secció del conductor neutre serà l'especificada en la Instrucció-ITC-BT-07, apartat 1, en funció de la 

secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació. 

 

Els conductors de protecció seran del mateix tipus que els conductors actius especificats en l'apartat 

anterior, i tindran una secció mínima igual a la fixada per la taula 2 de la ITC-BT-18, en funció de la 

secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació. Es podran instal·lar per les mateixes 

canalitzacions que aquests o bé en forma independent, seguint-se referent a això el que assenyalin les 

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

 

3.3. IDENTIFICACIó DE LES INSTAL·LACIONS. 

 

Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que per convenient identificació dels seus 

circuits i elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions, transformacions, etc. 

 

Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel que fa al 

conductor neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors que 

presentin els seus aïllaments. Quan existeixi conductor neutre en la instal·lació o es prevegi per a un 

conductor de fase la seva passada posterior a conductor neutre, s'identificaran aquests pel color blau 

clar. Al conductor de protecció se li identificarà pel color verd-groc. Tots els conductors de fase, o si 

escau, aquells pels quals no es prevegi la seva passada posterior a neutre, s'identificaran pels colors 

marró, negre o gris. 

 

3.4. RESISTÈNCIA D'AÏLLAMENT I RIGIDESA *DIELECTRICA. 

 

 Les instal·lacions hauran de presentar una resistència d'aïllament almenys igual als valors indicats en 

la taula següent: 

 

Tensió nominal instal·lació   Tensió assajo corrent continu (V)  Resistència d'aïllament (MW) 

 

 MBTS o MBTP      250      > 0,25 

 < 500 V       500      >0,50  

 
 

 > 500 V       1000      > 1,00 

 

La rigidesa dielèctrica serà tal que, desconnectats els aparells d'utilització (receptors), resisteixi durant 

1 minut una prova de tensió de 2O + 1000 V a freqüència industrial, sent O la tensió màxima de servei 

expressada en volts, i amb un mínim d'1.500 V. 

Els corrents de fugida no seran superiors, per al conjunt de la instal·lació o per a cadascun dels circuits 

en què aquesta pugui dividir-se a l'efecte de la seva protecció, a la sensibilitat que presentin els 

interruptors diferencials instal·lats com a protecció contra els contactes indirectes. 

 

4. CAIXES D'ENTRONCAMENT. 

 

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

resistent incombustible o metàl·liques, en aquest cas estaran aïllades interiorment i protegides contra  

 

l'oxidació. Les dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els 

conductors que hagin de contenir. La seva profunditat serà igual, almenys, a una vegada i mitjana el 

diàmetre del tub major, amb un mínim de 40 mm; el costat o diàmetre de la caixa serà d'almenys 80 

mm. En cap cas es permetrà la unió de conductors, com a entroncaments o derivacions per simple o 

enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant borns de 

connexió. 

 

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

contrafamelles i casquets. S'anirà amb compte que quedi al descobert el nombre total de fils de rosca 

a fi de que el casquet pugui ser perfectament estret contra l'extrem del conducte, després de la qual 

cosa s'estrenyerà la contrafamella per posar fermament el casquet en contacte elèctric amb la caixa.  

 

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

d'expansió en formigó i maó massís i claus Split sobre metall. Els perns de fiador de tipus cargol 

s'usaran en instal·lacions permanents, els de tipus de rosca quan es precisi desmuntar la instal·lació, i 

els perns d'expansió seran d'obertura efectiva. Seran de construcció sòlida i capaces de resistir una 

tracció mínima de 20 kg. No es farà ús de claus per mitjà de subjecció de caixes o conductes. 
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5. MECANISMES I PRESES DE CORRENT. 

 

Els interruptors i commutadors tallaran el corrent màxim del circuit en què estiguin col·locats sense 

donar lloc a la formació d'arc permanent, obrint o tancant els circuits sense possibilitat de torma una 

posició intermèdia. Seran del tipus tancat i de material aïllant. Les dimensions de les peces de 

contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir de 65 ºC en cap de les seves peces. La seva 

construcció serà tal que permeti realitzar un nombre total de 10.000 maniobres d'obertura i tancament, 

amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball. Portaran marcada la seva intensitat i tensions 

nominals, i estaran provades a una tensió de 500 a 1.000 volts. 

 

Les preses de corrent seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i tensió nominals 

de treball i disposaran, com a norma general, totes elles de posada a terra.  

 

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

l'exterior només podrà aparèixer el comandament totalment aïllat i la tapa embellidora. 

 

En el cas en què existeixin dos mecanismes junts, tots dos s'allotjaran en la mateixa caixa, la qual 

haurà d'estar dimensionada suficientment per evitar falsos contactes. 

 

6. APARAMENTA DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ. 

 

6.1. QUADRES ELÈXTRICS. 

 

Tots els quadres elèctrics seran nous i es lliuraran en obra sense cap defecte. Estaran dissenyats 

seguint els requisits d'aquestes especificacions i es construiran d'acord amb el Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió i amb les recomanacions de la Comissió Electrotècnica Internacional 

(CEI). 

Cada circuit en sortida de quadre estarà protegit contra les sobrecàrregues i curtcircuits. La protecció 

contra corrents de defecte cap a terra es farà per circuit o grup de circuits segons s'indica en el 

projecte, mitjançant l'ocupació d'interruptors diferencials de sensibilitat adequada, segons ITC-BT-24. 

 

Els quadres seran adequats per a treball en servei continu. Les variacions màximes admeses de tensió 

i freqüència seran de el + 5 % sobre el valor nominal. 

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

ensamblats i cablejats totalment en fàbrica, i estaran constituïts per una estructura metàl·lica de perfils  

 
 

laminats en fred, adequada per el muntatge sobre el sòl, i panells de tancament de xapa d'acer de fort 

espessor, o de qualsevol un altre material que sigui mecànicament resistent i no inflamable. 

 

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

part frontal transparent. 

 

Les portes estaran proveïdes amb una junta d'estanqueïtat de neoprè o material similar, per evitar 

l'entrada de pols. 

 

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

aniran en canaletes diferents en tot el seu recorregut de les canaletes per als cables de comandament 

i control. 

 

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

igual a la recomanada pel fabricant dels aparells, en qualsevol cas mai inferior a la quarta part de la 

dimensió de l'aparell en la direcció considerada. 

 

La profunditat dels quadres serà de 500 mm i la seva altura i amplària la necessària per a la col·locació 

dels components i igual a un múltiple sencer del mòdul del fabricador. Els quadres estaran dissenyats 

per poder ser ampliats per tots dos extrems. 

 

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

(polsadors, interruptors, commutadors, etc), panells sinòptics, etc, es muntaran sobre la part frontal 

dels quadres. 

 

Tots els components interiors, aparells i cables, seran accessibles des de l'exterior pel front. 

 

El cablejat interior dels quadres es portarà fins a una regleta de bornes situada al costat de les 

entrades dels cables des de l'exterior. 

 

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

imprimació a força de dues mans de pintura anticorrosiva i una pintura d'acabat de color que 

s'especifiqui en els Mesuraments o, en defecte d'això, per la Direcció Tècnica durant el transcurs de la 

instal·lació. 
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La construcció i disseny dels quadres hauran de proporcionar seguretat al personal i garantir un 

perfecte funcionament sota totes les condicions de servei, i en particular: 

 

- els compartiments que hagin de ser accessibles per a accionament o manteniment estant el quadre 

en servei no tindran peces en tensió al descobert. 

 

- el quadre i tots els seus components seran capaços de suportar els corrents de curtcircuit (ca) 

segons especificacions ressenyades en plànols i mesuraments. 

 

6.2. INTERRUPTORS AUTOMÁTICS. 

 

En l'origen de la instal·lació i el més a prop possible del punt d'alimentació a la mateixa, es col·locarà el 

quadre general de comandament i protecció, en el qual es disposarà un interruptor general de tall 

omnipolar, així com dispositius de protecció contra sobreintensitats de cadascun dels circuits que 

parteixen d'aquest quadre. 

 

La protecció contra sobreintensitats per a tots els conductors (fases i neutre) de cada circuit es farà 

amb interruptors magnetotèrmics o automàtics de tall omnipolar, amb corba tèrmica de tall per a la 

protecció a sobrecàrregues i sistema de tall electromagnètic per a la protecció a curtcircuits. 

 

En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s'instal·laran en l'origen d'aquests, així 

com en els punts en què la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a secció, condicions 

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

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

admissible en el mateix, quan la seva protecció quedi assegurada per un altre dispositiu instal·lat 

anteriorment. 

 

Els interruptors seran de ruptura a l'aire i de tret lliure i tindran un indicador de posició. L'accionament 

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

manual o manual i elèctric, segons s'indiqui en l'esquema o sigui necessari per necessitats 

d'automatisme. Portaran marcades la intensitat i tensió nominals de funcionament, així com el signe 

indicador de la seva desconnexió 

 

- el quadre i tots els seus components seran capaços de suportar els corrents de curtcircuit (ca) 

segons especificacions ressenyades en plànols i mesuraments. 

 
 

L'interruptor d'entrada al quadre, de tall omnipolar, serà selectiu amb els interruptors situats aigües a 

baix, després d'ell. 

 

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

 

6.3. FUSIBLES. 

 

Els fusibles seran d'alta capacitat de ruptura, limitadors de corrent i d'acció lenta quan vagin instal·lats 

en circuits de protecció de motors. 

 

Els fusibles de protecció de circuits de control o de consumidors òhmics seran d'alta capacitat ruptura i 

d'acció ràpida. 

 

Es disposaran sobre material aïllant i incombustible, i estaran construïts de tal forma que no es pugui 

projectar metall en fondre's. Portaran marcades la intensitat i tensió nominals de treball. 

 

No seran admissibles elements en els quals la reposició del fusible pugui suposar un perill d'accident. 

Estarà muntat sobre una empunyadura que pugui ser retirada fàcilment de la base. 

 

6.4. INTERRUPTORS DIFERENCIALS. 

 

1º/ La protecció contra contactes directes s'assegurarà adoptant les següents mesures: 

 

Protecció per aïllament de les parts actives. 

 

Les parts actives hauran d'estar recobertes d'un aïllament que no pugui ser eliminat més que destruint-

ho. 

 

Protecció per mitjà de barreres o envolupants. 

 

Les parts actives han d'estar situades a l'interior de les envolupants o darrere de barreres que 

posseeixin, com a mínim, el grau de protecció IP XXB, segons UNE20.324. Si es necessiten obertures 

majors per a la reparació de peces o per al bon funcionament dels equips, s'adoptaran precaucions 

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

que les persones siguin conscients del fet que les parts actives no han de ser tocades voluntàriament. 
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Les superfícies superiors de les barreres o envolupants horitzontals que són fàcilment accessibles, han 

de respondre com a mínim al grau de protecció IP4X o IP XXD. 

 

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

suficients per mantenir els graus de protecció exigits, amb una separació suficient de les parts actives 

en les condicions normals de servei, tenint en compte les influències externes. 

 

Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir les envolupants o llevar parts d'aquestes, això no ha 

de ser possible més que: 

 

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

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

envolupants, no podent ser restablida la tensió fins al cap de tornar a col·locar les barreres o les 

envolupants; 

 

- o bé, si hi ha interposada una segona barrera que posseeix com a mínim el grau de protecció IP2X o 

IP XXB, que no pugui ser llevada més que amb l'ajuda d'una clau o d'una eina i que impedeixi tot 

contacte amb les parts actives. 

 

Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial-residual. 

 

Aquesta mesura de protecció està destinada solament a complementar altres mesures de protecció 

contra els contactes directes. 

 

L'ocupació de dispositius de corrent diferencial-residual, el valor del qual de corrent diferencial assignat 

de funcionament sigui inferior o igual a 30 dt., es reconeix com a mesura de protecció complementària 

en cas de fallada d'una altra mesura de protecció contra els contactes directes o en cas d'imprudència 

dels usuaris. 

 

2º/ La protecció contra contactes indirectes s'aconseguirà mitjançant "tall automàtic de l'alimentació". 

Aquesta mesura consisteix a impedir, després de l'aparició d'una fallada, que una tensió de contacte 

de valor suficient es mantingui durant un temps tal que pugui donar com resultat un risc. La tensió límit 

convencional és igual a 50 V, valor eficaç en corrent altern, en condicions normals i a 24 V en locals 

humits. 

 

 
 

Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han de ser 

interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. El punt neutre 

de cada generador o transformador ha de posar-se a terra. 

 

Es complirà la següent condició: 

 

Ra x Ia < O 

 

on: 

 

- Ra és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de masses. 

- Ia és el corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de protecció. Quan el 

dispositiu de protecció és un dispositiu de corrent diferencial-residual és el corrent diferencial-residual 

assignada. 

- O és la tensió de contacte límit convencional (50 o 24V). 

 

6.5. SECCIONADORS. 

 

Els seccionadors en càrrega seran de connexió i desconnexió brusca, ambdues independents de 

l'acció de l'operador. 

 

Els seccionadors seran adequats per a servei continu i capaços d'obrir i tancar el corrent nominal a 

tensió nominal amb un factor de potència igual o inferior a 0,7. 

 

6.6. EMBARRATS. 

 

L’embarrat principal constarà de tres barres per a les fases i una, amb la meitat de la secció de les 

fases, per al neutre. La barra de neutre haurà de ser seccionable a l'entrada del quadre. 

 

Les barres seran de coure electrolític d'alta conductivitat i adequades per suportar la intensitat de plena 

càrrega i els corrents de curtcircuit que s'especifiquin en memòria i plànols. 

 

Es disposarà també d'una barra independent de terra, de secció adequada per proporcionar la posada 

a terra de les parts metàl·liques no conductores dels aparells, la carcassa del quadre i, si els hi 

hagués, els conductors de protecció dels cables en sortida. 



 Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal·lacions del Casal de Cultura de Matadepera 254

 
 

6.7. PRENSAESTOPES I ETIQUETES. 

 

Els quadres aniran completament cablejats fins a les regletes d'entrada i sortida. 

 

Es proveiran prensaestopes per a totes les entrades i sortides dels cables del quadre; els 

prensaestopes seran de doble tancament per a cables armats i de tancament senzill per a cables 

sense armar. 

 

Tots els aparells i borns aniran degudament identificats a l'interior del quadre mitjançant nombres que 

corresponguin a la designació de l'esquema. Les etiquetes seran marcades de forma indeleble i 

fàcilment llegible. 

 

En la part frontal del quadre es disposaran etiquetes d'identificació dels circuits, constituïdes per 

plaques de xapa d'alumini fermament fixades als panells frontals, impreses al forn, amb fons negre mat 

i rètols i zones d'estampació en alumni polit. El fabricant podrà adoptar qualsevol solució per al 

material de les etiquetes, el seu suport i la impressió, amb tal que sigui duradora i fàcilment llegible. 

 

En qualsevol cas, les etiquetes estaran marcades amb lletres negres de 10 mm d'altura sobre fons 

blanc. 

 

7. RECEPTORS D'ENLLUMENAT. 

 

Les lluminàries seran conformes als requisits establerts en les normes de la seriï UNE-EN 60598. 

 

La massa de les lluminàries suspeses excepcionalment de cables flexibles no han d'excedir de 5 kg. 

Els conductors, que han de ser capaços de suportar aquest pes, no han de presentar entroncaments 

intermedis i l'esforç haurà de realitzar-se sobre un element diferent del born de connexió.  

 

Les parts metàl·liques accessibles de les lluminàries que no siguin de Classe II o Classe III, hauran de 

tenir un element de connexió per a la seva posada a terra, que anirà connectat de manera fiable i 

permanent al conductor de protecció del circuit. 

 

L'ús de llums de gasos amb descàrregues a alta tensió (neó, etc), es permetrà quan la seva ubicació 

estigui fos del volum d'accessibilitat o quan s'instal·lin barreres o envolupants separadores. 

 

 
 

En instal·lacions d'il·luminació amb llums de descàrrega realitzades en locals en els quals funcionin 

màquines amb moviment alternatiu o rotatori ràpid, s'hauran de prendre les mesures necessàries per 

evitar la possibilitat d'accidents causats per il·lusió òptica originada per l'efecte estroboscòpic. 

 

Els circuits d'alimentació estaran prevists per transportar la càrrega deguda als propis receptors, als 

seus elements associats i als seus corrents harmònics i d'arrencada. Per a receptors amb llums de 

descàrrega, la càrrega mínima prevista en voltiamperis serà d'1,8 vegades la potència en watts dels 

llums. En el cas de distribucions *monofásicas, el conductor neutre tindrà la mateixa secció que els de 

fase. Serà acceptable un coeficient diferent per al càlcul de la secció dels conductors, sempre que el 

factor de potència de cada receptor sigui major o igual a 0,9 i si es coneix la càrrega que suposa 

cadascun dels elements associats als llums i els corrents d'arrencada, que tant aquestes com aquells 

puguin produir. En aquest cas, el coeficient serà el que resulti. 

En el cas de receptors amb llums de descàrrega serà obligatòria la compensació del factor de potència 

fins a un valor mínim de 0,9. 
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En instal·lacions amb llums de molt baixa tensió (p.i. 12 V) ha de preveure's la utilització de 

transformadors adequats, per assegurar una adequada protecció tèrmica, contra curtcircuits i 

sobrecàrregues i contra els xocs elèctrics. 

 

Per als rètols lluminosos i per a instal·lacions que els alimenten amb tensions assignades de sortida en 

buit compreses entre 1 i 10 kV s'aplicarà el que es disposa en la norma UNE-EN 50.107. 

 

8.RECEPTORS A MOTOR. 

 

Els motors han d'instal·lar-se de manera que l'aproximació a les seves parts en moviment no pugui ser 

causa d'accident. Els motors no han d'estar en contacte amb matèries fàcilment combustibles i se 

situaran de manera que no puguin provocar la ignició d'aquestes. 

 

Els conductors de connexió que alimenten a un sol motor han d'estar dimensionaments per a una 

intensitat del 125 % de la intensitat a plena càrrega del motor. Els conductors de connexió que 

alimenten a diversos motors, han d'estar dimensionaments per a una intensitat no inferior a la suma 

del 125 % de la intensitat a plena càrrega del motor de major potència, més la intensitat a plena 

càrrega de tots els altres. 

 

Els motors han d'estar protegits contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en totes les seves fases, 

devent aquesta última protecció ser de tal naturalesa que cobreixi, en els motors trifàsics, el risc de la 

falta de tensió en una de les seves fases. En el cas de motors amb arrancador estavella-triangle, 

s'assegurarà la protecció, tant per a la connexió en estel com en triangle. 

 

Els motors han d'estar protegits contra la falta de tensió per un dispositiu de tall automàtic de 

l'alimentació, quan l'arrencada espontània del motor, com a conseqüència del restabliment de la 

tensió, pugui provocar accidents, o perjudicar el motor, d'acord amb la norma UNE 20.460 -4-45. 

 

Els motors han de tenir limitada la intensitat absorbida en l'arrencada, quan es poguessin produir 

efectes que perjudiquessin a la instal·lació o ocasionessin pertorbacions inacceptables al funcionament 

d'altres receptors o instal·lacions. 

 

En general, els motors de potència superior a 0,75 quilowatts han d'estar proveïts de reostats 

d'arrencada o dispositius equivalents que no permetin que la relació de corrent entre el període 

d'arrencada i el de marxa normal que correspongui a la seva plena càrrega, segons les  

 
 

característiques del motor que ha d'indicar la seva placa, sigui superior a l'assenyalada en el quadre 

següent: 

 

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 

 
 

D'1,50 kW a 5 kW: 3,0 

De 5 kW a 15 kW: 2 

Més de 15 kW: 1,5 

 

Tots els motors de potència superior a 5 kW tindran sis borns de connexió, amb tensió de la xarxa 

corresponent a la connexió en triangle del bobinatge (motor de 230/400 V per a xarxes de 230 V entre 

fases i de 400/693 V per a xarxes de 400 V entre fases), de tal manera que serà sempre possible 

efectuar una arrencada en estel-triangle del motor. 

 

Els motors hauran de complir, tant en dimensions i formes constructives, com en l'assignació de 

potència a les diverses grandàries de carcassa, amb les recomanacions europees IEC i les normes 

UNE, DIN i VDE. Les normes UNE específiques per a motors són la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 

20.113, 20.121, 20.122 i 20.324. 

 

Per a la instal·lació en el sòl s'usarà normalment la forma constructiva B-3, amb dos plats de suport, un 

extrem d'eix lliure i carcassa amb potes. Per a muntatge vertical, els motors portaran coixinets 

previstos per suportar el pes del rotor i de la corriola. 

 

La classe de protecció es determina en les normes UNE 20.324 i DIN 40.050. Tots els motors hauran 

de tenir la classe de protecció IP 44 (protecció contra contactes accidentals amb eina i contra la 

penetració de cossos sòlids amb diàmetre major d'1 mm, protecció contra esquitxades d'aigua 

provinent de qualsevol direcció), excepte para instal·lació a la intempèrie o en ambient humit o amb 

pols i dins d'unitats de tractament d'aire, on es s’utilitzaran motors amb classe de protecció IP 54 

(protecció total contra contactes involuntaris de qualsevol classe, protecció contra dipòsits de pols, 

protecció contra esquitxades d'aigua provinent de qualsevol direcció). 

Els motors amb proteccions IP 44 i IP 54 són completament tancats i amb refrigeració de superfície. 
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Tots els motors hauran de tenir, almenys, la classe d'aïllament B, que admet un increment màxim de 

temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambienti de referència de 40 ºC, amb un límit màxim de 

temperatura del debanament de 130 ºC. 

 

El diàmetre i longitud de l'eix, les dimensions de les xavetes i l'altura de l'eix sobre la base estaran 

d'acord a les recomanacions IEC. 

 

La qualitat dels materials amb els quals estan fabricats els motors seran les que s'indiquen a 

continuació: 

- carcassa: de ferro colat d'alta qualitat, amb potes solidàries i amb aletes de refrigeració. 

- estator: paquet de xapa magnètica i bobinatge de coure electrolític, muntats en estret contacte amb la 

carcassa per disminuir la resistència tèrmica al pas de la calor cap a l'exterior de la mateixa. La 

impregnació del bobinatge per a l'aïllament elèctric s'obtindrà evitant la formació de bombolles i haurà 

de resistir les solicitacions tèrmiques i dinàmiques a les quals ve sotmès. 

- rotor: format per un paquet ranurat de xapa magnètica, on s'allotjarà el davanat secundari en forma 

de gàbia d'aliatge d'alumini, simple o doble. 

- eix: d'acer dur. 

- ventilador: interior (per a les classes IP 44 i IP 54), d'alumini fos, solidari amb el rotor, o de plàstic 

injectat. 

- rodaments: d'esfera, de tipus adequat a les revolucions del rotor i capaços de suportar lleugeres 

embranzides axials en els motors d'eix horitzontal (se seguiran les instruccions del fabricador quant a 

marca, tipus i quantitat de greix necessari per a la lubricació i la seva durada). 

- caixes de borns i tapa: de ferro colat amb entrada de cables a través d'orificis roscats amb premsa-

estopes. 

 

Per a la correcta selecció d'un motor, que es farà parell servei continu, hauran de considerar-se tots i 

cadascun dels següents factors: 

 

- potència màxima absorbida per la màquina accionada, incloses les pèrdues per transmissió. 

- velocitat de rotació de la màquina accionada. 

- característiques de l'escomesa elèctrica (nombre de fases, tensió i freqüència). 

- classe de protecció (IP 44 o IP 54). 

- classe d'aïllament (B o F). 

- forma constructiva. 

 

 
 

- temperatura màxima del fluid refrigerant (aire ambienti) i cota sobre el nivell del mar del lloc 

d'emplaçament. 

- moment d'inèrcia de la màquina accionada i de la transmissió referit a la velocitat de rotació del 

motor. 

- corba del parell resistent en funció de la velocitat. 

 

Abans de connectar un motor a la xarxa d'alimentació, haurà de comprovar-se que la resistència 

d'aïllament del bobinatge estatòric sigui superiors a 1,5 megahomis. En cas que sigui inferior, el motor  

 
 

serà rebutjat per la DO i haurà de ser assecat en un taller especialitzat, seguint les instruccions del 

fabricador, o substituït per un altre. 

 

El nombre de pols del motor s’escollirà d'acord a la velocitat de rotació de la màquina accionada.  

 

En cas d'acoblament d'equips (com a ventiladors) per mitjà de corrioles i corretges trapezoïdals, el 

nombre de pols del motor s'escollirà de manera que la relació entre velocitats de rotació del motor i del 

ventilador sigui inferior a 2,5. 

 

Tots els motors portaran una placa de característiques, situada en lloc visible i escrita de forma 

indeleble, en la qual apareixeran, almenys, les següents dades: 

 

- potència del motor. 

- velocitat de rotació. 

- intensitat de corrent a la(s) tensió(és) de funcionament. 

- intensitat d'arrencada. 

- tensió(és) de funcionament. 

- nom del fabricador i model. 

 

9. POSADES A TERRA. 

 

Les posades a terra s'estableixen principalment a fi de limitar la tensió que, pel que fa a terra, puguin 

presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l'actuació de les proteccions i 

eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats. 
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La posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni protecció alguna, d'una part 

del circuit elèctric o d'una part conductora no pertanyent al mateix, mitjançant una presa de terra amb 

un elèctrode o grup d'elèctrodes enterrats en el sòl. 

 

Mitjançant la instal·lació de posada a terra s'haurà d'aconseguir que en el conjunt d'instal·lacions, 

edificis i superfície propera del terreny no apareguin diferències de potencial perilloses i que, al mateix 

temps, permeti el pas a terra de les corrents de defecte o les de descàrrega d'origen atmosfèric. 

 

L'elecció i instal·lació dels materials que assegurin la posada a terra han de ser tals que: 

 

- El valor de la resistència de posada a terra estigui conforme amb les normes de protecció i de 

funcionament de la instal·lació i es mantingui d'aquesta manera al llarg del temps. 

- Els corrents de defecte a terra i els corrents de fugida puguin circular sense perill, particularment des 

del punt de vista de solicitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques. 

- La solidesa o la protecció mecànica quedi assegurada amb independència de les condicions 

benvolgudes d'influències externes. 

- Contemplin els possibles riscos deguts a electròlisis que poguessin afectar a altres parts metàl·liques. 

 

9.1. UNIONS A TERRA. 

 

Prens de terra. 

 

Per a la presa de terra es poden utilitzar elèctrodes formats per: 

 

- barres, tubs; 

- platines, conductors nus; 

- plaques; 

- anells o malles metàl·liques constituïts pels elements anteriors o les seves combinacions; 

- armadures de formigó enterrades; amb excepció de les armadures pretesades; 

- altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades. 

 

Els conductors de coure utilitzats com a elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica segons 

la classe 2 de la norma UNE 21.022. 

 

 

 
 

El tipus i la profunditat d'enterrament de les preses de terra han de ser tals que la possible pèrdua 

d'humitat del sòl, la presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la resistència de la presa 

de terra per sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior a 0,50 m. 

 

Conductors de terra. 

 

La secció dels conductors de terra, quan estiguin enterrats, hauran d'estar d'acord amb els valors 

indicats en la taula següent. La secció no serà inferior a la mínima exigida per als conductors de 

protecció. 

 

Tipus     Protegit mecànicament    No protegit mecànicament 

 

Protegit contra   Igual a conductors      16 mm² Cu 

la corrosió     protecció apt. 7.7.1     16 mm² Acer Galvanitzat 

 

No protegit contra            25 mm² Cu      25 mm² Cu 

la corrosió            50 mm² Ferro                         50 mm² Ferro 

 

La protecció contra la corrosió pot obtenir-se mitjançant una envolupant. 

 

Durant l'execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra ha d'extremar-se la cura 

perquè resultin elèctricament correctes. Ha de cuidar-se, especialment, que les connexions, no danyin 

ni als conductors ni als elèctrodes de terra. 

 

Borns de posada a terra. 

 

En tota instal·lació de posada a terra ha de preveure's un born principal de terra, al com han d'unir-se 

els conductors següents: 

 

- Els conductors de terra. 

- Els conductors de protecció. 

- Els conductors d'unió equipotencial principal. 

- Els conductors de posada a terra funcional, si són necessaris. 



 Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal·lacions del Casal de Cultura de Matadepera 258

 
 

Ha de preveure's sobre els conductors de terra i en lloc accessible, un dispositiu que permeti mesurar 

la resistència de la presa de terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar combinat amb el born 

principal de terra, ha de ser desmuntable necessàriament per mitjà d'un útil, ha de ser mecànicament 

segur i ha d'assegurar la continuïtat elèctrica. 

 

Conductors de protecció. 

 

Els conductors de protecció serveixen per unir elèctricament les masses d'una instal·lació amb el born 

de terra, amb la finalitat d'assegurar la protecció contra contactes indirectes. 

 

 Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada en la taula següent: 

 

 Secció conductors fase (mm²)      Secció conductors protecció (mm²) 

 

 Sf < 16          Sf 

 16 < S f < 35          16 

 Sf > 35          Sf/2 

 

En tots els casos, els conductors de protecció que no formen part de la canalització d'alimentació 

seran de coure amb una secció, almenys de: 

 

 - 2,5 mm², si els conductors de protecció disposen d'una protecció mecànica. 

 - 4 mm², si els conductors de protecció no disposen d'una protecció mecànica. 

 

Com a conductors de protecció poden utilitzar-se: 

 

- conductors en els cables *multiconductores, o 

- conductors aïllats o nus que posseeixin una envolupant comuna amb els conductors actius, o 

- conductors separats nus o aïllats. 

 

 Cap aparell haurà de ser intercalat en el conductor de protecció. Les masses dels equips a unir amb 

els conductors de protecció no han de ser connectades en sèrie en un circuit de protecció. 

 

 

 

 
 

10. INSPECCIONS I PROVES EN FABRICA. 

 

L’aparamenta se sotmetrà en fàbrica a una sèrie d'assajos per comprovar que estan lliures de defectes 

mecànics i elèctrics. 

 

En particular es faran almenys les següents comprovacions: 

 

- Es mesurarà la resistència d'aïllament en relació amb terra i entre conductors, que tindrà un valor 

d'almenys 0,50 Mohm. 

 

- Una prova de rigidesa dielèctrica, que s'efectuarà aplicant una tensió igual a dues vegades la tensió 

nominal més 1.000 volts, amb un mínim d'1.500 volts, durant 1 minut a la freqüència nominal. Aquest 

assaig es realitzarà estant els aparells d'interrupció tancats i els curtcircuits instal·lats com en servei 

normal. 

 

- S'inspeccionaran visulament tots els aparells i es comprovarà el funcionament mecànic de totes les 

parts mòbils. 

- Es posarà el quadre de baixa tensió i es comprovarà que tots els relès actuen correctament. 

 

- Es calibraran i ajustaran totes les proteccions d'acord amb els valors subministrats pel fabricant. 

 

Aquestes proves podran realitzar-se, a petició de la DO, en presència del tècnic encarregat per la 

mateixa. 

 

Quan s'exigeixin els certificats d'assaig, la EIM enviarà els protocols d'assaig, degudament certificats 

pel fabricant, a la DO. 

 

11. CONTROL. 

 

Es realitzaran quants anàlisi, verificacions, comprovacions, assajos, proves i experiències amb els 

materials, elements o parts de la instal·lació que s'ordenin pel Tècnic Director de la mateixa, sent 

executats en laboratori que designi la direcció, amb càrrec a la contracta. 

 

Abans de la seva ocupació en l'obra, muntatge o instal·lació, tots els materials a emprar, les 

característiques tècniques dels quals, així com les de la seva posada en obra, han quedat ja  
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especificades en apartats anteriors, seran reconeguts pel Tècnic Director o persona en la qual aquest 

delegui, sense l'aprovació de la qual no podrà procedir-se a la seva ocupació. Els que per mala 

qualitat, falta de protecció o aïllament o altres defectes no s'estimin admissibles per aquell, hauran de 

ser retirats immediatament. Aquest reconeixement previ dels materials no constituirà la seva recepció 

definitiva, i el Tècnic Director podrà retirar en qualsevol moment aquells que presentin algun defecte no 

apreciat anteriorment, encara a costa, si calgués, de desfer la instal·lació o muntatge executats amb 

ells. Per tant, la responsabilitat del contractista en el compliment de les especificacions dels materials 

no cessarà mentre no siguin rebuts definitivament els treballs en els quals s'hagin emprat. 

 

12. SEGURETAT. 

 

En general, basant-nos en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i les especificacions de les normes 

NTE, es compliran, entre unes altres, les següents condicions de seguretat: 

 

- Sempre que es vagi a intervenir en una instal·lació elèctrica, tant en l'execució de la mateixa com en 

el seu manteniment, els treballs es realitzaran sense tensió, assegurant-nos la inexistència d'aquesta 

mitjançant els corresponents aparells de mesurament i comprovació. 

 

- En el lloc de treball es trobarà sempre un mínim de dos operaris. 

 

- S'utilitzaran guants i eines aïllants. 

 

- Quan s'usin aparells o eines elèctrics, a més de connectar-los a terra quan així ho precisin, estaran 

dotats d'un grau d'aïllament II, o estaran alimentats amb una tensió inferior a 50 V mitjançant 

transformadors de seguretat. 

 

- Seran bloquejats en posició d'obertura, si és possible, cadascun dels aparells de protecció, 

seccionament i maniobra, col·locant en el seu comandament un rètol amb la prohibició de maniobrar-

ho. 

 

- No es restablirà el servei en finalitzar els treballs abans d'haver comprovat que no existeixi perill 

algun. 

 

- En general, mentre els operaris treballin en circuits o equips a tensió o en la seva proximitat, usaran 

roba sense accessoris metàl·lics i evitaran l'ús innecessari d'objectes de metall o articles inflamables;  

 
 

portaran les eines o equips en borses i utilitzaran calçat aïllant, almenys, sense *herrajes ni claus en 

les soles. 

 

- Es compliran així mateix totes les disposicions generals de seguretat d'obligat compliment relatives a 

seguretat, higiene i salut en el treball, i les ordenances municipals que siguin aplicable. 

 

13. NETEJA. 

 

Abans de la Recepció provisional, els quadres es netejaran de pols, pintura, pellofes i de qualsevol 

material que pugui haver-se acumulat durant el curs de l'obra en el seu interior o a l'exterior. 

 

14. MANTENIMENT. 

 

Quan sigui necessari intervenir novament en la instal·lació, bé sigui per causa d'avaries o per efectuar 

modificacions en la mateixa, hauran de tenir-se en compte totes les especificacions ressenyades en 

els apartats d'execució, control i seguretat, en la mateixa forma que si es tractés d'una instal·lació 

nova. S'aprofitarà l'ocasió per comprovar l'estat general de la instal·lació, substituint o reparant aquells 

elements que ho precisin, utilitzant materials de característiques similars als reemplaçats. 

 

15. CRITERIS DE MEDICIÓ. 

 

Les unitats d'obra seran mesurades conformement als especificat en la normativa vigent, o bé, en el 

cas que aquesta no sigui suficient explícita, en la forma ressenyada en el Plec Particular de Condicions 

que els sigui aplicable, o fins i tot tal com figurin aquestes unitats en l'Estat de Mesuraments del 

Projecte. A les unitats mesurades se'ls aplicaran els preus que figurin al Pressupost, en els quals es 

consideren inclosos totes les despeses de transport, indemnitzacions i l'import dels drets fiscals amb 

els quals es trobin gravats per les diferents Administracions, a més de les despeses generals de la 

contracta. Si hi hagués necessitat de realitzar alguna unitat d'obra no compresa en el Projecte, es 

formalitzarà el corresponent preu contradictori. 

 

Els cables, safates i tubs es mesuraran per unitat de longitud (metre), segons tipus i dimensions. 

 

En el mesurament s'entendran inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge (grapes, 

terminals, borns, prensaestopes, caixes de derivació, etc), així com la mà d'obra per al transport a 

l'interior de l'obra, muntatge i proves de recepció. 
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Els quadres i receptors elèctrics es mesuraran per unitats muntades i conexionades. 

 

La connexió dels cables als elements receptors (quadres, motors, resistències, aparells de control, etc) 

serà efectuada pel subministrador del mateix element receptor. 

 

El transport dels materials a l'interior de l'obra estarà a càrrec de la EIM. 

 

6 PLEC DE CONDICIONS DE LA INSTAL·LACIÓ DE TELECOMU NICACIONS 

 

6.1 CARACTERÍSTIQUES DE L'ARQUETA. 

 

Haurà de suportar les sobrecàrregues normalitzades en cada cas i l'embranzida del terreny. La tapa 

tindrà una resistència mínima de 5 kN. Haurà de tenir un grau de protecció IP55. L'arqueta d'entrada, a 

més, disposaran de tancament de seguretat i de dos punts per a estesa de cables en parets oposades 

a les entrades de conductes situats a 150 mm del fons, que suportin una tracció de 5 kN. 

 

6.2 CARACTERÍSTIQUES DE LA CANALITZACIÓ. 

 

Com a norma general, s'intentarà la màxima independència entre les instal·lacions de 

telecomunicacions i la resta de serveis. Els creus amb altres serveis es realitzaran preferentment 

passant les canalitzacions de telecomunicacions per sobre de les altres. Els requisits mínims són:  

 

La separació entre una canalització de telecomunicacions i els altres serveis serà, com a mínim, de 

100 mm per a traçats paral·lels i de 30 mm per a creus.  

 

Si els canalitzacions interiors es realitzen amb canals per a la seva distribució conjunta amb altres 

serveis que no sigui de telecomunicacions, cadascun d'ells s'allotjarà en compartiments diferents. 

 

• Tubs 

 

Seran de material plàstic no propagador de la flama, excepte en la canalització d'enllaç, en la qual 

seran metàl·lics resistents a la corrosió. Els de les canalitzacions externa, d'enllaç i principal seran de 

paret interior llisa.  

 

 

 
 

Tots els tubs vacants estaran proveïts de guia per facilitar l'estesa de les escomeses dels serveis de 

telecomunicacions entrants a l'immoble. Aquesta guia serà de filferro d'acer galvanitzat de 2 mm de 

diàmetre o corda plàstica de 5 mm de diàmetre. Sobresortirà 200 mm en els extrems de cada tub i 

haurà de romandre encara quan es produeixi la primera ocupació de la canalització. 

 

Totes les canalitzacions es realitzessin amb tubs, les dimensions dels quals i nombre s'indiquen en la 

memòria. Els tubs tindran les següents característiques: 

-Tubs de 63 mm: 

 

Tubs de polietilè d'alta densitat (PE-AD) de 65 mm de diàmetre exterior (diàmetre interior útil 

equivalent al tub rígid de PVC de 63 mm), densitat sense *pigmentar major de 940 Kp/m³, resistència a 

tracció major de 19 mpA i índex de fluïdesa entre 0,1 i 0,4 gr. (10 min.). La paret interior serà llisa de 

color natural i l'exterior *corrugada de color verd. Aquests tubs compliran la norma UNE 53.131. 

 

En el cas de zones exposades (tràfic pesat, creus, etc.) s'hauran d'instal·lar obligatòriament tubs de 

PVC de 3,2 mm d'espessor. 

 

-Suports distanciadors i “cintillos”: 

 

Els suports distanciadors s'empren per mantenir les distàncies entre tubs de PVC. Són negres i de 

qualsevol plàstic sempre que subjectin al tub i no es deformin o trenquin deixant-los caure des d'1 

metre d'altura o torsionant-los 30o en cada extrem. Quan la canalització és amb tubs de PE corrugats 

s'empren “cintillos” que lliguen el conjunt de tubs. Són de poliamida PA66 acte extingible, de color 

natural i temperatura de servei entre -40tC i 105oC i han de suportar una càrrega de tracció mínima de 

70 Kp.  

 

-Construcció de prismes i canalització: 

 

Es denomina prisma al conjunt de tubs amb els seus separadors o “cintillos”, enterrats en una rasa i, si 

escau, farcit de formigó, formant un conjunt compacte.  

 

-Tubs de 40mm i de 32mm: 
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Tubs de polietilè d'alta densitat (PE-AD) densitat sense pigmentar major de 940 Kp/m³, resistència a 

tracció major de 19 mpA i índex de fluïdesa entre 0,1 i 0,4 gr. (10 min.). La paret interior serà llisa de 

color natural i l'exterior *corrugada de color. Aquests tubs compliran la norma UNE 53.112. 

 

-Característiques mínimes dels tubs: 

 

Taula 6.2. 1Característiques mínimes del tub  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es presumiran conformes amb les característiques anteriors els tubs que compleixin la sèrie de 

normes UNE EN 50086. 

 

• Canales, safates i els seus accessoris:  

 

Els sistemes de conducció de cables tindran com a característiques mínimes, per a aplicacions 

generals, les indicades en la taula següent: 

 

Taula 6.2. 2Característiques mínimes dels cables  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Es presumiran conformes amb les característiques anteriors les canals que compleixin la norma UNE 

EN 50085 i les safates que compleixin la norma UNE EN 61537. 

 

• Cablejat: 

 

Per al cablejat empleat en tota la instal·lació de radiodifusió sonora i televisió terrenal i satèl·lit, s'ha 

d'emprar un cable coaxial d'impedància característica de 75W. El cable triat per a la nostra instal·lació  

es tracta del Cable Coaxial Gold (codi CAB-GOLDB per a blanc, i CAB-GOLDN per a negre) de la 

marca Tecatel 

 

Imatge 65.Cable coaxial 
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El cablejat utilitzat per a la telefonia serà el següent: 

 

Cablejat multipar: 

 

Aquest cable es tracta del que discorre per la Canalització Principal creant la Xarxa de Distribució de 

TB. Segons els càlculs realitzats es van estimar que per a la instal·lació en el cas particular del nostre 

edifici aquest cable havia de ser un cable normalitzat de 100 parells. 

 

El cable triat per a la nostra instal·lació és el cable de Telefonia 100+1p. distrib. de Televés (ref. 2178). 

 

Cablejat de dos parells:  

 

Aquest tipus de cable és l'utilitzat des del Punt de Distribució situat en el Registre Secundari fins al 

Punt de Terminació de Xarxa dels habitatges, situat en el Punt d'Accés d'Usuari dels habitatges, a 

causa que aquestes sempre precisen de l'arribada de dos parells. 

El cable de dos parells emprat per a aquesta funció es tracta del cable de Telefonia 2p escomesa de 

Televés (ref. 2171), les dades tècniques de la qual s'observen en la següent taula: 

 

Taula 6.2.3 Característiques cable dos parells  

 

 

 

 

 

    Imatge 66.Cable de dos parells 

 

 

                           

            

 
 
 
 
 
Cable d'un parell: 

 

 

 
 

Est és el cable telefònic comú, que s'utilitza principalment des del PTR fins a la presa, creant així la 

Xarxa Interior d'Usuari, encara que també és típic el seu ús en la canalització secundària. 

 

El cable d'un parell triat per a la nostra instal·lació és el cable de Telefonia 1p escomesa de Televés 

(ref. 2170). Les seves dades tècniques els podem observar en la següent taula: 

 

Taula 6.2. 4Característiques cable d’un parell  

 

 

 

 

     Imatge 67.Cable d’un parell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regletes de connexió: 

 

Estan constituïdes per un bloc de material aïllant proveït de 10 parells de terminals. Cadascun 

d'aquests terminals tindrà un costat preparat per connectar els conductors de cable. 

L'altre costat estarà disposat de tal forma que permeti el connexionat dels cables d'escomesa interior o 

dels ponts. 

El sistema de connexió serà per desplaçament d'aïllant, realitzant-se la connexió mitjançant eina 

especial. Han de permetre la possibilitat de mesurar, almenys cap a tots dos costats, sense aixecar les 

connexions. En el Registre Principal s'inclourà un regleteig que indiqui clarament quin és l'habitació a 

la qual va destinat cada parell i l'estat dels restants parells lliures. 

La resistència a la corrosió dels elements metàl·lics ha de ser tal que suporti les proves estipulades en 

la Norma UNE 20501-2-11. 
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Es trien regletes de 10 parells de Televés (ref. 2172), les dades tècniques de les quals són mostrats en 

la següent taula: 

 

Taula 6.2. 4Característiques regletes  

 

 

 

 

 

 

Imatge 68.Regleta  

 

En els Punts de Distribució, trobats en els Registres secundaris de cadascuna de les plantes, trobem 

les regletes que fan la unió entre la Xarxa de Distribució i la Xarxa de Dispersió, a més d'albergar els 

parells de reserva. 

 

• Bases d'Accés Terminal. (BAT): 

 

La BAT estarà dotada de connector femella tipus Bell de 6 vies, que compleixi l'especificat en el Reial 

decret 1376/89, de 27 d'octubre. Iran encastats en la paret. Aquestes caixes hauran de disposar per a 

la fixació de l'element de connexió (BAT o presa d'usuari) de, almenys, dos orificis per a cargols 

separats entre sí un mínim de 60 mm, i tindran, com a mínim, 42 mm de fons i 64 mm en cada costat 

exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 69.BAT  

 

A les estances de l'edifici, hi haurà tres registres de presa (un per a cada servei: TB + RDSI accés 

bàsic, TLCA i SAFI, i RTV), per cada habitació.  

 

 
 

Els registres de presa tindran en els seus voltants (màxim 500 mm) una presa de corrent altern, o base 

d'endoll. 

 

6.3 CONDICIONS EN LA DISTRIBUCIÓ INTERIOR DELS RIT. 

 

Característiques constructives: els recintes d'instal·lacions de telecomunicació hauran de tenir les 

següents característiques constructives mínimes:  

 

• Solat: paviment rígid que dissipi càrregues electrostàtiques.  

• Parets i sostre amb capacitat portant suficient  

• El sistema de presa de terra es farà segons el que es disposa en l'apartat 7 de les especificacions 

tècniques del RD 401/2003.  

• Ubicació del recinte: els recintes estaran situats en zona comunitària.  

 

Instal·lacions elèctriques dels recintes: s'habilitarà una canalització elèctrica directa des del quadre de 

serveis generals de l'immoble fins a cada recinte, constituïda per cables de coure amb aïllament fins a 

750 V i de 2 x 6 + T mm² de secció mínimes, anirà a l'interior d'un tub de 32 mm de diàmetre mínim o 

canal de secció equivalent, de forma encastada.  

 

La citada canalització finalitzarà en el corresponent quadre de protecció, que tindrà les dimensions 

suficients per instal·lar en el seu interior les proteccions mínimes, i una previsió per a la seva ampliació 

en un 50 per 100, que s'indiquen a continuació:  

 

• Interruptor magnetotèrmic de cort general: tensió nominal mínima 230/400 V ca, intensitat nominal 25 

A, poder de tall 6 ca.  

• Interruptor diferencial de tall omnipolar: tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, 

intensitat nominal 25 A, intensitat de defecte 30 dt. de tipus selectiu, resistència de curtcircuit 6 CA. 

• Interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar per a la protecció de l'enllumenat del recinte: tensió 

nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 10 A, poder de tall 6 ca.  

• Interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar per a la protecció de les bases de presa de corrent del 

recinte: tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 ca.  

 

En el recinte superior, a més, es disposarà d'un interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar per a la 

protecció dels equips de capçalera de la infraestructura de radiodifusió i televisió: tensió nominal 

mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 ca.  
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Si es precisés alimentar elèctricament qualsevol altre dispositiu situat en qualsevol dels recintes, es 

dotarà el quadre elèctric corresponent amb les proteccions adequades.  

 

Els citats quadres de protecció se situaran el més proper possible a la porta d'entrada, tindran tapa i 

podran anar instal·lats de forma encastada o superficial. Seran de material plàstic no propagador de la 

flama.  

 

Hauran de tenir un grau de protecció mínim IP 4X + IK 05. Disposaran d'un regleteig apropiat per a la 

connexió del cable de posada a terra.  

 

En cada recinte hi haurà, com a mínim, dues bases d'endoll amb presa de terra i de capacitat mínima 

de 16 A. Es dotarà amb cables de coure amb aïllament fins a 750 V i de 2 x 2,5 + T mm² de secció. En 

el recinte superior es disposarà, a més, de les bases d'endoll necessàries per alimentar les capçaleres 

de RTV.  

 

En el lloc de centralització de comptadors, haurà de preveure's espai suficient per a la col·locació de, 

almenys, dos comptadors d'energia elèctrica per a la seva utilització per possibles companyies 

operadores de serveis de telecomunicació. A tal fi, s'habilitaran, almenys, dues canalitzacions de 32 

mm de diàmetre des del lloc de centralització de comptadors fins a cada recinte de telecomunicacions, 

on existirà espai suficient perquè la companyia operadora de telecomunicacions instal·li el 

corresponent quadre de protecció que, previsiblement, estarà dotat amb almenys els següents 

elements: 

 

En els casos en què pogués haver-hi un centre de transformació d'energia proper, caseta de 

maquinària d'ascensors o maquinària d'aire condicionat, els recintes d'instal·lacions de 

telecomunicacions es distanciaran d'aquests un mínim de 2 metres, o bé se'ls dotarà d'una protecció 

contra camp electromagnètic prevista en l'apartat 7.3 de les especificacions tècniques del RD 

401/2003.  

 

S'evitarà, en la mesura del possible, que els recintes es trobin en la projecció vertical de canalitzacions 

o desguassos i, en tot cas, es garantirà la seva protecció enfront de la humitat.  

 

• Ventilació: el recinte disposarà de ventilació natural directa que permet una renovació total de l'aire 

del local de més de dues vegades per hora. 

Buit per al possible interruptor de control de potència (I.C.P.).  

 
 

• Interruptor magnetotèrmic de tall general: tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 25 

A, poder de tall 6 ca.  

• Interruptor diferencial de tall *omnipolar: tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, 

intensitat nominal 25 A, intensitat de defecte 30 dt., resistència de curtcircuit 6 ca.  

• Tants elements de seccionament com es consideri necessari.  

• Enllumenat: s'habilitaran els mitjans perquè en els RIT existeixi un nivell mitjà d'il·luminació de 300 

lux, així com un aparell d'il·luminació autònom d'emergència.  

 

Identificació de la instal·lació: en tots els recintes d'instal·lacions de telecomunicació existirà una placa 

de dimensions mínimes de 200 x 200 mm (ample x alt), resistent al foc i situada en lloc visible entre 

1200 i 1800 mm d'altura, on aparegui el nombre de registre assignat per la Prefectura Provincial 

d'Inspecció de Telecomunicacions al projecte tècnic de la instal·lació. 

 

6.4 CARACTERÍSTIQUES DELS REGISTRES. 

 

• Registres d'enllaç: 

 

Es consideraran conformes els registres d'enllaç de característiques equivalents als classificats segons 

la taula següent, que compleixin amb la UNE 20451 o amb la UNE EN 50298. Quan estiguin en 

l'exterior dels edificis seran conformes a l'assaig 8.11 de la citada norma. 

 

• Registre principal: 

 

Es consideraran conformes els registres principals per TB+RDSI i TLCA + SAFI de característiques 

equivalents als classificats segons la següent taula, que compleixin amb la norma UNE 20451 o amb la 

norma UNE EN 50298. Quan estiguin en l'exterior dels edificis seran conformes a l'assaig 8.11 de la 

citada norma. El seu grau de protecció serà: 

 

• Registres secundaris: 

 

Es podran realitzar ben practicant en el mur o paret de la zona comunitària de cada planta (replanells) 

un buit de 150 mm de profunditat a una distància mínima de 300 mm del sostre en la seva part més 

alta. Les parets del fons i laterals hauran de quedar perfectament arrebossades i, en la del fons, 

s'adaptarà una placa de material aïllant (fusta o plàstic) per subjectar amb cargols els elements de 

connexió corresponents. Hauran de quedar perfectament tancats assegurant un grau de protecció IP-  
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3X, segons EN 60529, i un grau IK.7, segons UNE EN 50102, amb tapa o porta de plàstic o amb xapa 

de metall que garanteixi la solidesa i indeformabilitat del conjunt, o ben encastant en el mur o muntant 

en superfície, una caixa amb la corresponent porta o tapa que tindrà un grau de protecció IP 3X, 

segons EN 60529, i un grau IK.7, segons UNE EN 50102. Es consideressin conformes els registres 

secundaris de característiques equivalents als classificats anteriorment que compleixin amb la UNE EN 

50298 o amb la UNE 20451. 

 

• Registres de pas i terminació de xarxa: 

 

Seran caixes de plàstic, proveïdes de tapa de material plàstic o metàl·lic, que compleixin amb la UNE 

20451. Per al cas dels registres de pas, també es consideressin conformes les que compleixin amb la 

UNE EN 50298. Hauran de tenir un grau de protecció IP 33, segons EN 60529, i un grau IK.5 segons 

la UNE EN 50102. 

Es col·loquessin encastats en la paret. 

 

• Registres de Pas 

 

Són caixes quadrades amb entrades laterals pre iniciat i igual en les seves quatre parets, a les quals 

es podran acoblar cons ajustables multidiàmetre per a entrada de conductes. 

Es col·loqués com a mínim un Registre de Pas: 

 

-Cada 15 m de longitud de les canalitzacions secundàries i d'interior d'usuari 

-En els canvis d'adreça de ràdio inferior a 12 cm. per a locals o 25 cm per a oficines. 

 

Taula 6.4.1Tres tipus de Registres de Pas: 

 

 

 

 

 

Els registres seran: 

 

• del Tipus A: per a canalitzacions secundàries en trams comunitaris. 

• del Tipus B: per a canalitzacions interiors d'usuari TB + RDSI. 

• del Tipus C: per a canalitzacions interiors d'usuari RTV i TLCA + SAFI. 

 
 

S'admetrà un màxim de dues corbes de 90º entre dos Registres de Pas. 

 

Els registres es col·loquessin encastats. Quan van intercalats en la canalització secundària se 

situessin en llocs d'ús comunitari, amb la seva aresta més propera a la trobada entre dos paraments a 

100 mm. 

 

En canalitzacions secundàries mitjançant canaletes, els Registres de Pas seran els corresponents a 

les canaletes utilitzades. 

 

6.5 CONDICIONS GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ DE RADIODIFUSIÓ SONORA 

TERRENAL, TELEVISIÓ I RADIODIFUSIÓ SONORA PER SATÈL·LIT. 

 

• D'instal·lació de radiodifusió sonora i televisió terrenal. 

 

El conjunt per a la captació de serveis de terrenals, estarà compost per les antenes, mastelers, torretes 

i altres sistemes de subjecció d'antena necessaris per a la recepció dels senyals de radiodifusió sonora 

i de televisió terrenals difoses per entitats amb títol habilitant, indicades en l'apartat 1.2.1.2. de la 

Memòria. 

 

Els mastelers d'antena, suposats aquests metàl·lics, es connectessin a la presa de terra de l'edifici a 

través del camí més curt possible, amb cable de secció 25 mm² mínim i, si l'edifici s'equipés amb 

parallamps, hauran de connectar-se al mateix a través del camí més curt possible amb cable d'igual 

secció. 

 

S'utilitzés un sol masteler per a la col·locació de les antenes. Serà un tub de ferro galvanitzat, perfil 

tipus rodó d'O 40 mm i 2 mm d'espessor. El masteler es col·loqués en una torreta tipus comercial. 

 

La torreta, de base triangular, estarà formada per 3 tubs d'acer d'O 20 mm units per varetes d'acer d'O 

6 mm. La seva base, amb tres perns de subjecció, s'ancorés en una sabata de formigó que formés cos 

únic amb la coberta de l'edifici en el punt indicat en el plànol de la mateixa. 

 

La base de la torreta haurà d'embotir-se en una sabata de formigó que sobresortirà 10 cm. del sòl. Les 

seves dimensions seran definides per l'arquitecte, tenint en compte que les càrregues dinàmiques, 

calculades segons les Normes espanyoles MV-101 i NTE-ECV, seran com a màxim les següents: 
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• Esforç vertical sobre la base: 140 Kg. 

• Esforç horitzontal sobre la base: 76 Kg. 

• Moment màxim a la base: 219 Kg. 

 

La càrrega màxima admissible de vent en les antenes per l'estructura serà de 56 Kg., superior a la qual 

produiran les antenes proposades per al sistema amb vents de 150 Km. /h. En qualsevol cas, no se 

situés cap altre element mecànic sobre la torreta o masteler sense l'autorització prèvia d'un tècnic 

competent, responsable de l'ampliació. 

 

Les antenes es col·loquessin en el masteler separades entre si almenys 1 m entre punts d'ancoratge. 

En la part superior, l'antena d'UHF i, en la inferior, la de FM. 

Les antenes i elements annexos: suports, ancoratges, etc. hauran de ser de materials resistents a la 

corrosió o tractats convenientment a aquests efectes. Els màstils o tubs que serveixin de suport a les 

antenes i elements annexos, hauran d'impedir, o almenys dificultar, l'entrada d'aigua en ells i, en tot 

cas, hauran de garantir l'evacuació de la qual es pogués recollir. Per a la instal·lació dels equips de 

capçalera es respectés l'espai reservat per a aquests equips i, en cas de discrepància, el redactor del 

Projecte o el tècnic que porti la direcciód'obra decidirà la ubicació i espai que ocupar. 

 

Els mescladors es col·loquessin en una posició tal que faciliti la posterior connexió amb els equips de 

capçalera de satèl·lit. 

 

El subministrament elèctric es realitzés mitjançant, com a mínim, dues preses elèctriques per als 

serveis de radi i televisió terrenal i de satèl·lit. 

En els Registres Secundaris es tindrà especial cura de no provocar pinçaments en els cables coaxials 

(condició que s'ha de respectar en tota la instal·lació), respectant els radis de curvatura que recomani el 

fabricant dels mateixos. 

 

Els derivadors es fixaran al fons del registre, de manera que no quedin solts. 

 

El cable coaxial, on no discorri sota tub, se subjectés cada 40 cm. com a màxim, amb brides o grapes 

no estrangulants i el traçat dels mateixos no impedirà la còmoda manipulació i substitució de la resta 

d'elements del registre. 

 

Els materials utilitzats disposaran del marcat CE. 

 

 
 

6.5.1 Condicions generals d'instal·lació de televisió i radiodifusió sonora per satèl·lit. 

 

Els requisits següents es refereixen a la instal·lació de l'equipament captador, entenent com a tal al 

conjunt format per les antenes i altres elements del sistema captador, juntament amb les fixacions a 

l'emplaçament, per evitar en la mesura del possible riscos a persones o béns. 

 

Les antenes i elements del sistema captador de senyals suportessin les següents velocitats de vent: 

 

• Per a sistemes situats a menys de 20 m del sòl: 130 Km. /h 

• Per a sistemes situats a mes de 20 m del sòl: 150 Km. /h 

 

Totes les parts accessibles que hagin de ser manipulades o amb les quals el cos humà pugui establir 

contacte hauran d'estar a potencial de terra o adequadament aïllades. 

 

Amb la fi exclusiva de protegir l'equipament captador i per evitar diferències de potencial perilloses 

entre est i qualsevol altra estructura conductora, l'equipament captador haurà de permetre la connexió 

d'un conductor de coure d'una secció de, almenys, 25 mm² de secció amb el sistema de protecció 

general de l'edifici. 

 

S'instal·lessin dues bases d'ancoratge, en la coberta de l'edifici amb les característiques indicades en la 

Memòria. 

 

Quan s'instal·lin antenes parabòliques s'haurà de tenir present almenys l'indicat en el Reglament quant 

a captació, seguretat, radiació i susceptibilitat del conjunt de captació dels serveis per satèl·lit. 

 

6.6 CONDICIONS GENERALS DE SEGURETAT ENTRE INSTAL·LACIONS. 

 

Com a norma general, es procurés la màxima independència entre les instal·lacions de 

telecomunicació i les de la resta de serveis. 

Els requisits mínims de seguretat entre instal·lacions seran els següents: 

 

• les canalitzacions han d'estar, com a mínim, a 10 cm. de qualsevol trobada entre dos paraments 

• la separació entre una canalització de telecomunicació i les d'altres serveis serà, com a mínim, 

de 10 cm. per a traçats paral·lels i de 2 cm. per a creus 
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•  si les canalitzacions secundàries es realitzen amb canaletes per a la distribució conjunta amb 

altres serveis que no siguin de telecomunicació, cadascun d'ells s'allotgés en compartiments 

diferents. La rigidesa dielèctrica dels envans de separació d'aquestes canalitzacions 

secundàries conjuntes haurà de tenir un valor mínim de 15 kV/mm (UNE 21316). Si són 

metàl·liques, es posaran a terra. 

 

Els creuaments amb altres serveis es realitzessin preferentment passant les conduccions de 

telecomunicació per sobre de les d'un altre tipus. 

En el cas d'infraestructures comunes que incorporin serveis de RDSI, i sempre que coexisteixin cables 

elèctrics de 220 V i cables RDSI, es prenguessin les següents precaucions: 

 

• es respectés una distància mínima de 30 cm. en el cas d'un traçat paral·lel al llarg d'un 

recorregut igual o superior a 10 m. Si aquest recorregut és menor, la separació mínima, en tot 

cas, serà de 10 cm. 

• si hi hagués necessitat que es creuessin dos tipus de cables, elèctrics i RDSI, ho faran en un 

angle de 90º. 

 

En el cas de llums de neó, es recomana que estiguin a una distància superior a 30 cm. dels cables 

RDSI. 

En el cas de motors elèctrics, o qualsevol equip susceptible d'emetre forts paràsits, es recomana que 

estiguin a una distància superior a 3 m dels cables RDSI. En el cas que no fos possible evitar els 

paràsits, es recomana utilitzar cables apantallats. 

 

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

disposaran de manera que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una distància de, 

almenys 3 cm., que haurà de ser:  

 

• de 20 cm. com a mínim en el cas de creuaments amb conductors de Baixa Tensió 

• de 20 cm. com a mínim en el cas de creuaments amb canalitzacions de gas i aigua. 

 

En cas de proximitat amb conductes de calefacció, aire calent, o fum, les canalitzacions de 

telecomunicació s'establiran de manera que no puguin aconseguir una temperatura perillosa i, per tant, 

es mantindran separades per una distància convenient o pantalles calòriques. 

 

 

 
 

Les canalitzacions per als serveis de telecomunicació no se situessin paral·lelament per sota d'altres 

canalitzacions que puguin donar lloc a 120 condensacions, tals com les destinades a conducció de 

vapor, d'aigua, etc., tret que es prenguin les precaucions per protegir-les contra els efectes d'aquestes 

condensacions. 

 

Les conduccions de telecomunicació, les elèctriques i les no elèctriques solament podran anar dins d'un 

mateix canal o buit en la construcció (si ho permet la Norma), quan es compleixin simultàniament les 

següents condicions: 

 

• la protecció contra contactes indirectes està assegurada per algun dels sistemes de la Classe A, 

assenyalats en la Instrucció LA MEVA BT 021 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, 

considerant a les conduccions no elèctriques, quan siguin metàl·liques, com a elements 

conductors. 

• les canalitzacions de telecomunicacions estaran convenientment protegides contra els possibles 

perills que pugui presentar la seva proximitat a canalitzacions, i especialment es tindrà en 

compte: 

 

- l'elevació de la temperatura, deguda a la proximitat amb una conducció de fluid calent. 

- la condensació. 

-la inundació, per avaria en una conducció de líquids. En aquest cas es prenguessin totes les 

disposicions convenients per assegurar l'evacuació d'aquests. 

-la corrosió, per avaria en una conducció que contingui un fluid corrosiu. 

-l'explosió, per avaria en una conducció que contingui un fluid inflamable. 

 

6.7 CONDICIONS GENERALS D'ACCESSIBILITAT. 

 

Les canalitzacions de telecomunicació es disposaran de manera que en qualsevol moment es pugui 

controlar el seu aïllament, localitzar i separar les parts avariades i, arribat el cas, reemplaçar fàcilment 

els conductors deteriorats. 

 

6.8 CONDICIONS GENERALS D'IDENTIFICACIÓ. 

 

En els Registres Secundaris s'identifiqués mitjançant anells etiquetats la correspondència existent entre 

tubs i habitatges o locals en planta i en el Registre Principal de telefonia s'adjuntés fotocòpia de  
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l'assignació realitzada en projecte a cadascun dels parells del cable de la xarxa de distribució. Els 

parells del regleteig de sortida es numeressin d'acord amb la citada assignació. 

 

Els tubs de la canalització principal, inclosos els de reserva, s'identifiquessin amb anell etiquetat en tots 

els punts en els quals són accessibles i a més, en els destinats al servei de RTV, s'identifiquessin els 

programes dels quals és portador, de forma genèrica, el cable en l'allotjat. 

 

En tots els casos els anells etiquetats hauran de recollir de forma clara, inequívoca i en suport plàstic, 

plastificat o similar la informació requerida. 

 

6.9 CONDICIONS GENERALS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. 
 

• Disposicions legals d'aplicació 

 

Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en: 

 

-Estatut dels treballadors. 

-Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. Vigent l'art. 24 i el Capitulo VII del titulo II. 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió aprovat pel Reial decret 842/2002 de 2 d'agost. 

-Reial decret 1316/1989 de 27 d'octubre. Protecció dels treballadors enfront dels riscos derivats de 

l'exposició al soroll durant el treball. 

- Reial decret 1407/92 de 20 de Novembre sobre regulació de les condicions per a la comercialització i 

lliure circulació intracomunitària d'equips de protecció individual. Modificat per RD 159/1995 de 3 de 

Febrer i l'Ordre 20/02/97. 

-Llei 31/1995 de 8 de Novembre de prevenció de Riscos Laborals. 

-Reial decret 39/1997 de 17 de Gener pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de Prevenció. 

-Reial decret 486/1997 de 14 d'Abril pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 

en els llocs de treball. 

-Reial decret 773/1997 de 30 de Maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 

-Reial decret 1215/97 sobre equips de treball. 

-Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i 

salut en les obres de construcció. 

-Reglament de règim intern de l'empresa constructora, cas d'existir i que no s'oposi a cap de les 

disposicions citades anteriorment. 

 
 

• Característiques especifiques de Seguretat 

 

L'execució d'un Projecte d'Infraestructura Comuna de Telecomunicació a l'interior dels edificis, d'ara 

endavant ICT, té dues parts clarament diferenciades que es realitzen en dos moments diferents de la 

construcció. 

 

Així es té: 

 

• Instal·lació de la Infraestructura i canalització de suport de les xarxes 

• Instal·lació dels elements de captació, els equips de capçalera i l'estesa i connexionat dels 

cables i regletes que constitueixen les diferents xarxes Instal·lació de la Infraestructura i 

Canalització de Suport de les Xarxes. 

 

Aquesta infraestructura consta de: 

 

• Una arqueta que s'instal·la en l'exterior de l'edifici 

• Una canalització externa que parteix de l'arqueta i finalitza a l'interior del Recinte Inferior de 

Telecomunicacions 

• Un recinte: el RITU  

•  Una xarxa de tubs que uneixen l'arqueta amb els recintes, i aquests entre si, discorrent per la 

vertical de l'escala, amb interrupció en els replans dels pisos, on s'instal·len uns registres d'on 

parteixen les canalitzacions cap als habitatges, continuant, per l'interior de les mateixes, fins a 

punts concrets de diverses estades. 

 

La instal·lació d'aquesta infraestructura planteja riscos específics, que han de ser tinguts en compte a 

més d'aquells inherents de l'entorn en el qual es realitza la mateixa. 

 

Instal·lació dels elements de captació, els equips de capçalera i l'estesa i connexionat dels cables i 

regletes que constitueixen les diferents xarxes. 

 

Aquesta instal·lació consisteix en: 

 

• La instal·lació en la coberta dels elements captadors de senyal i els seus suports, antenes i 

màstils i/o torretes. Aquesta instal·lació pot ser complementada amb posterioritat amb la  
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instal·lació de les paràboles com a elements captadors de senyal de TV satèl·lit, o antenes 

receptores de senyals de TV digital, telefonia radio, etc. els treballs de la qual són similars als 

de la instal·lació inicial 

• Una instal·lació elèctrica a l'interior dels Recintes consistent en un quadre de protecció, endolls i 

il·luminat 

• El muntatge dels equips de capçalera dels diferents serveis en els Recintes. Aquest treball pot 

ser completat posteriorment amb la instal·lació dels equips de capçalera de senyals de TV 

digital, telefonia radio, etc. 

• L'estesa dels diferents cables de connexió a través dels tubs i registres i el connexionat dels 

mateixos. 

 

No es manegen tensions especials sent la més utilitzada la de 220 V a 50 Hz. 

 

Normalment es realitza durant la fase INSTAL·LACIONS. 

 

• Riscos generals que es poden derivar del projecte de ICT. 

 

Tenint en compte el referit anteriorment no existeixen riscos generals derivats de la instal·lació d'aquest 

Projecte. 

 

• Riscos deguts a l'entorn 

 

Tenint en compte que els operaris transiten per zones en construcció, es troben exposats als mateixos 

riscos deguts a l'entorn que la resta dels operaris de l'obra, sent d'assenyalar que els que aquesta 

presenta són: 

 

� Atrapa esmento i aixafament en mans durant el transport de bastides 

� Agrupaments pels mitjans d'elevació i transport 

� Caigudes d'operaris al buit 

� Caiguda d'eines, operaris i materials transportats a nivell i a nivells inferiors 

� Caiguda de materials de tancament per mala col·locació dels mateixos 

� Caiguda de bastides 

� Desplomi i enfonsament de forjats 

� Electrocucions o contactes elèctrics, directes i indirectes, amb instal·lacions elèctriques de l'obra 

� Incendis o explosions per emmagatzematge de productes combustibles 

 
 

� Irritacions o intoxicacions: pell, ulls, aparell respiratori, etc. 

� Lesions, burxades i corts en mans i peus 

� Esquitxades en els ulls de pastes i morters 

 

• Instal·lació d'infraestructura en l'exterior de l'edifici 

 

Aquests treballs comporten la instal·lació de l'arqueta i la canalització exterior i consisteixen en: 

 

� Excavació de buit per a la col·locació de l'arqueta 

� Excavació de rasa per a la col·locació de la canalització 

� Instal·lació de l'arqueta i tancat del buit. 

� Instal·lació de la canalització, confecció del prisma que la conté i tancat del mateix. 

� Reposició de paviment. 

 

Els riscos específics de l'activitat són els següents: 

 

Tenint en compte que aquests treballs d'excavació es realitzen en la vorera cal prendre especials 

precaucions per no causar danys ni sofrir danys pels diferents serveis que discorren, o poden discórrer 

per la vorera. 

 

Per això, abans de començar els treballs d'excavació han de recaptar-se de l'Ajuntament les 

informacions corresponents als diversos serveis que per allí discorren, la seva ubicació en la vorera i la 

profunditat al fet que es troben. 

En funció de la seva situació o ubicació el director d'obra decidirà el mitjà que utilitzar, ja sigui 

retroexcavadora o un altre mitjà mecànic o mitjans manuals. 

Si es realitzen amb retroexcavadora: 

 

� Caigudes a l'interior 

� Circulació de maquinària: atropellaments i col·lisionis 

� Bolcades i desplaçaments de les maquines 

� Cops a persones en el moviment de gir 

� Arrossegui de canalitzacions enterrades 

� Danys produïts pels serveis canalitzats en cas en què es trenqui la canalització com a conseqüència 

del treball en curs (electrocucions, incendis o explosions de gas) 

� Explosions i incendis (cas que discorrin per la vorera canonades de gas). 
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Si es realitzen amb mitjans manuals: 

 

� Caigudes a l'interior de les resols 

� Despreniments de terres 

� Danys en canalitzacions enterrades 

� Danys produïts pels serveis canalitzats en cas en què es trenqui la canalització com a conseqüència 

del treball en curs (electrocucions, incendis o explosions de gas) 

 

• Riscos deguts a la instal·lació d'infraestructura a l'interior de l'edifici 

 

Els treballs que es realitzen a l'interior són: 

 

� Estesa de tubs de canalització i la seva fixació 

� Realització de fregues per a conductes i registres 

� Col·locació dels diversos registres 

 

Aquests treballs es realitzen durant la fase de OBRA DE PALETA I TANCAMENT de l'obra sent els 

riscos específics de l'activitat que realitzar els següents: 

 

� Caigudes d'escales o bastides  

� Projecció de partícules en tallar materials 

� Electrocucions o contactes elèctrics, directes i indirectes, amb petita eina 

� Cops o corts amb eines 

� Lesionis, burxades i corts en mans 

 

• Riscos deguts a la instal·lació dels elements de captació, els equips de capçalera i l'estesa i 

*conexionado dels cables i regletes que constitueixen les diferents xarxes 

 

Aquestes obres es realitzen durant la fase d'obra, INSTAL·LACIONS. 

El risc d'aquestes unitats d'obra no és molt elevat ja que es realitzen a l'interior de l'edifici excepte unes 

molt específiques que es realitzen en les cobertes, quan és la instal·lació dels elements de captació. 

 

Riscos específics de l'activitat que realitzar: 

 

� Deguts al vertigen en operaris propensos a sofrir aquests efectes 

 
 

� Relliscades en les superfícies inclinades (coberta inclinada) 

� Perduda d'equilibri o caigudes en cas de vents superiors a 50 Km. /h 

� Caiguda en altura de personal i materials 

� Caiguda de bastides o escales 

� Caiguda per buits de ventilació no tancats 

� Cops o corts amb eines 

� Electrocucions per contactes d'antenes o elements captadors amb línies d'alta o baixa tensió que 

discorrin sobre la coberta 

� Electrocucions per contactes directes amb línies d'energia o directes o indirectes amb petita 

maquinària 

� Lesionis, burxades i corts en mans i peus 

 

Ha de tenir-se en compte que, segons el punt 4.2.1 de l'Annex I del RD 401/2003 sobre Infraestructures 

Comunes la ubicació dels mastelers o torretes d'antena serà tal que la seva distància mínima a línies 

elèctriques (fins i tot de baixa tensió) serà d'1,5 vegades la longitud del masteler o torretes d'antena. 

Les mateixes precaucions han de tenir-se en compte quan es realitzin instal·lacions posteriors a les 

inicials, per a elements nous de captació. 

Especial cura i atenció han de tenir-se quan es realitzin treballs de manteniment o substitució dels 

elements inicialment instal·lats ja que pot haver-hi canvis en els elements de l'entorn, una vegada 

realitzada la Instal·lació inicial, que obliguin o aconsellin la presa de precaucions addicionals. 

 

Riscos deguts a les instal·lacions elèctriques en els recintes 

 

La instal·lació elèctrica en els recintes consisteix en: 

 

� Canalització directa des del quadre de comptadors fins al quadre de protecció 

� Instal·lació del quadre de protecció amb les proteccions corresponents 

� Muntatge a l'interior del mateix dels interruptors magneto tèrmics i diferencials 

� Instal·lació de dues bases de presa de corrent 

� Instal·lació d'enllumenat normal i d'emergència 

� Xarxa d'alimentació dels equips que així ho requereixin 

 

Riscos específics de l'activitat que realitzar: 

 

� Caiguda de bastides o escales 



Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal·lacions del Casal de Cultura de Matadepera 
 

271

 
 

� Cops o corts amb eines 

� Electrocucions per contactes directes amb línies d'energia o directes o indirectes amb petita 

maquinària 

� Lesionis, burxades i corts en mans i peus 

 

• Riscos deguts a la instal·lació dels equips de capçalera i l'estesa i connexionat dels cables i 

Regletes que constitueixen les diferents xarxes 

 

El nivell de risc en la instal·lació d'aquestes unitats d'instal·lació és, per raó de l'activitat, molt petit si bé, 

com en els casos anteriors, l'entorn incideix de forma important. 

Totes elles es realitzen a l'interior de l'edifici. 

 

Riscos específics de l'activitat que realitzar: 

 

� Caiguda en altura de personal i materials 

� Caiguda de bastides o escales 

� Caiguda per buits de ventilació no tancats 

� Cops o corts amb eines 

� Electrocucions per contactes directes amb línies d'energia o directes o indirectes amb petita 

maquinària 

� Lesionis, burxades i corts en mans i peus 

 

• Mesures alternatives de Prevenció i Protecció 

 

El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, podrà determinar mesures 

de prevenció i protecció complementàries quan apareguin elements o situacions atípiques que així ho 

requereixin 

 

• Condicions dels mitjans de protecció 

 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de 

vida útil, rebutjant-se al seu terme. El seu ús mai representés un risc en si mateix. 

 

Seran rebutjades i reposades immediatament totes les peces o equips de protecció: 

 

 
 

� quan, per les circumstàncies del treball, es produeixi una deterioració més ràpida en una peça o 

equip. En aquest cas, es reposarà immediatament, amb independència de la durada prevista o de la 

data de lliurament 

� quan hagin sofert un tracte limiti, és a dir el màxim pel qual va ser concebut (per exemple per un 

accident) 

� quan, pel seu ús, hagin adquirit mes folgances o toleràncies de les admeses pel fabricant 

 

• Proteccions personals 

 

Tots els elements de protecció personal hauran de: 

 

� complir el RD 773/97 

� disposar de la marca CE 

� ajustar-se a les Normes d'Homologació MT, del Ministeri de Treball (O.M. 17/05/74, B.O.I. 29 

/05/1974) 

 

Quan no existeixi Norma d'Homologació publicada per a un producte o peça, aquesta serà de la qualitat 

adequada a les prestacions per les quals ha estat dissenyada. 

 

• Proteccions col·lectives 

 

Les generals d'aplicació a l'obra d'edificació seran enumerades en l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut de 

l'obra. 

 

• Proteccions particulars 

 

El material especifico per a aquesta instal·lació, amb independència que sigui aportat per l'obra general 

o pel Contractista, haurà de satisfer les condicions que s'enumeren a continuació. 

 

• Plataformes de treball 

 

Tindran com a mínim 60 cm. d'ample i, les situades a mes de 2,00 m del sòl, estaran dotades de 

baranes a 90 cm. d'altura, llistó intermedi i sòcol. 

No s'utilitzessin com a llocs d'apilament de materials. 
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• Escales de mà 

 

� Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants i estaran subjectes per evitar la seva caiguda 

� Hauran de sobrepassar en 1 m l'altura que salvar i no ser d'altura superior a 3 m 

� La separació entre la paret i la base ha de ser igual a. de l'altura total 

� En cas de ser de estisora, han de tenir sabates antilliscants i tirants 

� Si són de fusta hauran d'estar compostes de travessers d'una sola peça i amb esglaons ensamblats 

(mai clavats) 

 

• Bastides de cavallet 

 

Tindran una altura màxima d'1,5 m i la plataforma de treball estarà composta de tres taulons 

perfectament units entre si, havent-se comprovat, previ al seu assemblatge, que no continguin claus i 

es trobin en bones condicions. 

La distància entre suports no ha de sobrepassar els 3,5 m. 

 

• Serveis de prevenció 

 

Seran els generals de l'obra sense que sigui necessari establir cap específic per a l'obra d'instal·lació 

de la ICT. 

 

• Comitè de seguretat i higiene 

 

Serà el de l'obra sense que sigui necessari establir cap especifico per a l'obra d'instal·lació de la ICT. 

 

• Instal·lacions medicas 

 

Seran les generals de l'obra sense que sigui necessari establir cap específica per a l'obra d'instal·lació 

de la ICT. 

 

• Instal·lacions d'higiene i benestar 

 

Seran les generals de l'obra sense que sigui necessari establir cap específica per a l'obra d'instal·lació 

de la ICT. 

 

 
 

• Pla de seguretat i higiene 

 

Serà el general de l'obra al com s'incorporés aquest estudi especifico de la instal·lació de ICT. 

 

6.10 CONDICIONS GENERALS DE COMPATIBILITAT ELECTROMAGNÈTICA. 

 

• Terra local 

 

El sistema general de terra de l'immoble ha de tenir un valor de resistència elèctrica no superior a 10 t 

respecte de la terra llunyana. 

El sistema de posada a terra en cadascun dels RIT constés essencialment d'un anell interior i tancat de 

coure, en el qual es troba intercalada, almenys, una barra col·lectora, també de coure i solguda, 

dedicada a servir com a 

Terminal de terra dels RIT. Aquest Terminal serà fàcilment accessible i edimensions adequades, estarà 

connectat directament al sistema general bandeja de l'immoble en un o més punts. 

A ell es connectés el conductor de protecció o d’equipotencialitat i els altres components o equips que 

han d'estar posats a terra regularment (per exemple, els dispositius de protecció contra sobretensions). 

Els conductors de l'anell de terra estaran fixats a les parets dels RIT, a una altura que permeti la seva 

inspecció visual i la connexió dels equips. L'anell i el cable de connexió de la barra col·lectora al 

Terminal general de terra de l'immoble estaran formats per conductors flexibles de coure de 25 mm² de 

Secció. 

Si en l'immoble existeix més d'una presa de terra de protecció, hauran d'estar elèctricament unides. 

Els suports, ferratges, bastidors, safates, etc. metàl·lic dels RIT estaran units a la terra local. 

 

• Interconnexions equipotencials i apantallament 

 

Se suposa que l'immoble compta amb una xarxa d'interconnexió comuna, o general d'equipotencial 

doneu, del tipus mallat, unida a la posada a terra del propi immoble. Aquesta xarxa estarà també unida 

a les estructures, elements de reforç i altres components metàl·lics de l'immoble. 

Tots els cables amb portadors metàl·lics de telecomunicació procedents de l'exterior de l'edifici seran 

apantallats, estant l'extrem de la seva pantalla connectat a terra local en un punt tan proper com sigui 

possible de la seva entrada al recinte que allotja el punt d'interconnexió i mai a mes de 2 m de 

distància. 
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• Accessos i cablejat 

 

Amb la finalitat de reduir les possibles diferències de potencial entre els seus recobriments metàl·lics, 

l'entrada dels cables de telecomunicació i d'alimentació d'energia es realitzés a través d'accessos 

independents, però propers entre si, i propers també a l'entrada del cable d'unió de posada a terra de 

l'edifici. 

 

• Compatibilitat electromagnètica entre sistemes 

 

A l'ambient electromagnètic que cal esperar en els RIT, la normativa internacional (ETSI i O.I.T.) li 

assigna la categoria ambiental Classe 2. 

Per tant, els requisits exigibles als equipaments de telecomunicació d'un *RIT amb els seus cablejats 

específics, per raó de l'emissió electromagnètica que generen, figuren en la norma MTS 300386 de 

l'I.T.S.I. El valor màxim acceptable d'emissió de camp elèctric de l'equipament o sistema per a un 

ambient de Classe 2 es fixa en 40 dBµV/m dins de la gamma de 30 MHz-230 MHz 

i en 47 dBµV/m en la de 230 MHz-1000 MHz, mesurats a 10 m de distància. Aquests límits són 

aplicable en els RIT tot i que solament disposin en el seu interior d'elements passius. 

 

• Tallafocs 

 

S'instal·lessin tallafocs per evitar el desplaçament de gasos, vapors i flames a l'interior dels tubs en els 

casos següents: 

 

� en tots els tubs d'entrada a envolupants que continguin interruptors, seccionadors, fusibles, 

rellegeixes, resistències i altres aparells que produeixin arcs, espurnes o temperatures elevades 

� en els tubs d'entrada o envolupants o caixes de derivació que solament continguin terminals, 

entroncaments o derivacions, quan el diàmetre dels tubs sigui igual o superior a 50 mm 

 

Si en un determinat conjunt, l'equip que pugui produir arcs, espurnes o temperatures elevades està 

situat en un compartiment independent del que conté les seves terminals de connexió i entre tots dos hi 

ha passamurs o prensaestopes antideflagrants, l'entrada al compartiment de connexió pot efectuar-se 

seguint l'indicat en el paràgraf anterior. 

En els casos en què es precisin tallafocs, aquests es muntessin el més a prop possible de les 

envolupants i en cap cas a més de 450 mm d'elles. 

 

 
 

Quan dos o més envolupants que, d'acord amb els paràgrafs anteriors, precisin tallafocs d'entrada, 

estiguin connectades entre si per mitjà d'un tub de 900 mm o menys de longitud, bastés amb posar un 

sol tallafoc entre elles a 450 mm o menys de la més allunyada. 

En els conductes que surten d'una zona perillosa a una altra de menor nivell de perillositat, el tallafocs 

es col·loqués en qualsevol dels dos costats de la línia limiti, però s'instal·lés de manera que els gasos o 

vapors que puguin entrar en el sistema de tubs a la zona de major nivell de perillositat no puguin passar 

a la zona menys perillosa. Entre els tallafocs i la línia límit no han de col·locar-se acoblaments, caixes 

de derivació o accessoris. 

 

La instal·lació de tallafocs haurà de complir els següents requisits: 

 

� la pasta de segellat haurà de ser resistent a la atmosfera circumdant i als líquids que pogués haver-hi 

presents i tenir un punt de fusió per sobre dels 90º 

 

� el tap format per la pasta haurà de tenir una longitud igual o major al diàmetre interior del tub i, en 

cap cas, inferior a 16 mm 

� dins dels tallafocs, no hauran de fer-se entroncaments ni derivacions de cables. 

 

Tampoc haurà d'omplir-se amb pasta cap caixa o accessori que contingui entroncaments o derivacions 

 

� les instal·lacions sota tub hauran de dotar-se de purgadors que impedeixin l'acumulació excessiva de 

condensacions o permetin una purga periòdica 

� podran utilitzar-se cables d'un o més conductors aïllats sota tub o conducte. 

 

Quan un tub o conducte contingui tres o més cables, la secció ocupada pels mateixos, comprès el seu 

aïllament farcit i coberta exterior, no serà superior al 40% de la del tub o conducte 

 

6.11 SECRET DE LES COMUNICACIONS. 

 

L'Article 49 de la Llei 11/1998 de 24 d'Abril, General de Telecomunicacions, obliga als Operadors que 

prestin serveis de Telecomunicació al publico a garantir el secret de les comunicacions, tot això de 

conformitat amb els articles 18.3 i 55.2 de la Constitució i l'Art. 579 de la Llei d'Enjudiciament Criminal. 

Atès que en aquest Projecte s'han dissenyat xarxes de comunicacions de Telefonia Disponible al 

Publico s'hauran d'adoptar les mesures tècniques precises per complir la Normativa vigent en funció de 

les característiques de la Infraestructura utilitzada. 
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En el moment de redacció d'aquest Projecte la Normativa vigent és el Reial decret 401/2003, per la 

qual cosa, atenent a aquest RD, es col·loquessin panys en tots els registres de telefonia i RDSI i 

s'assegurés que tots els cables discorrin per l'interior de tubs o *canaletas tancats. 

 

7 PLEC DE CONDICIONS DE LA 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 plans 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: EG-III 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 del mateix. En el no contemplat en aquestes 

especificacions ni en els plànols o dibuixos continguts en el Projecte, s'aplicaran subsidiàriament els 

Reglaments vigents que els afectin i l'especificat en aquest Plec de Condicions. 

La canonada aèria a més de la mà de *imprimación antioxidant, portarà la pintura de senyalització de 

color groc. 

La junta dielèctrica anirà situada aigües a dalt de la vàlvula. La V.I.S., incorporada al regulador serà de 

tall per màxima i mínima pressió. 

La línia de distribució que indiquem en la I.R.M., anirà instal·lada per l'exterior situant la vàlvula general 

de sortida abans d'entrar a l'edifici. 

 

7.2 CONDICIONS DELS MATERIALS 

 

Xarxa de distribució 

 

Les canonades vistes seran de coure enbeinat. 

Les canonades no s'han d'encastar en murs, ni parets ni han de creuar soterranis ni recintes poc 

ventilats. No es col·locaran les canonades en llocs exposats a cops, o en cas contrari s'enfundaran 

amb una canonada de coure resistent. En trams horitzontals la distància mínima al terreny serà de 5 

cm. Les canonades no discorreran per les proximitats de boques de ventilació o lluernes. En l'exterior i 

locals humits, la distància mínima a la paret serà de 2 cm. En travessar alguna paret es protegirà la 

canonada amb una beina de coure. La folgança mínima serà de 10 mm i el buit s'emplenarà amb 

masilla plàstica. A l'interior de les fonguis no ha d'haver-hi unions de tubs. 

 
 

Els tubs se subjectaran a les parets i altres elements fixos de la construcció mitjançant abraçadores. La 

distància entre aquestes serà de 2.5 m. Les unions roscades se segellaran amb tefló o similar. Els tubs 

de coure portaran una capa de pintura de protecció abans de la d'identificació. 

Si les conduccions es realitzen utilitzant canals, aquests permetran l'accés a la conducció en tota la 

seva longitud. Totes les entrades i sortides de les conduccions que no es trobin en servei es protegiran 

amb tancaments hermètics, quedant prohibides les obturacions provisionals, tret que s'efectuïn amb 

caràcter d'emergència per eliminar perills imminents. 

Les canonades de protecció de gas hauran de distar, com a mínim, 30 cm. de les preses de corrent i 

interruptors tret que aquests siguin antideflagrants. 

S'evitarà el pas de les conduccions a través de soterranis o llocs amb el pis a nivell inferior al dels 

carrers, excepte els casos autoritzats pel Servei Territorial d'Indústria i Energia competent. 

 

Reguladors i claus de tall 

 

Abans de cada aparell de consum es disposarà un regulador que subministri la pressió i el cabal 

necessaris, si les condicions ho requereixen. Aquests elements han de ser de tipus homologat. 

Es col·locaran claus de pas en emergir del sòl, abans d'entrar en edificis, immediatament després 

d'entrar en aquests, en cada branc 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 ¼ de tornada i d'esfera). No s'admetran claus de mascle cònic sense fons. 

En les proximitats de les claus i elements de maniobra, la canonada s'engraparà a la paret. 

 

Aparells de consum 

 

Els aparells han de ser de tipus homologat i han de portar la placa de característiques, comprovant-se 

per l'empresa instal·ladora que són adequats per al servei al fet 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 en la Memòria. 

Si calgués instal·lar aparells mòbils de consum, aquests hauran d'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 entroncaments amb la conducció rígida hauran de complir les següents 

pressions de prova: 
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� 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 mig exterior amb el qual 

estiguin en contacte, o estaran protegits amb un recobriment eficaç. 

Els espessors de les parets hauran de ser tals que compleixin amb les condicions de prova de pressió 

imposades a aquestes instal·lacions i assegurin 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. 

Quan el gas distribuït sigui humit, en qualsevol cas es col·locarà l'oportú sistema de purga i de neteja. 

Com a regla general, i per als gasos de la primera i segona famílies. Podran emprar-se tubs d'acer i 

coure. El plom només podrà emprar-se per a pressions inferiors a 500 mil·límetres de c. d. a. Queda 

prohibida la utilització de tubs de plàstic. 

Per als gasos de la tercera família només podrà utilitzar-se coure o acer estirat. 

La pressió màxima del gas a l'interior dels edificis habitats podrà arribar fins a quatre 

quilograms/centímetre quadrat si s'utilitza exclusivament tub d'acer amb unions soldades o tub de coure 

amb soldadura forta per capil·laritat. 

 

CANONADES I ACCESSORIS DE POLIETILÈ. (PE) 

 

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 colorants. 

Segons el tipus de polímer empleat es distingeixen tres classes de termoplàstics de polietilè. 

 

� Polietilè de baixa densitat (LDPE), també denominat 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 (HDPE), també denominat PE 50 A. Polímer obtingut en un procés a baixa 

pressió. La seva densitat sense *pigmentar és major de 0'940 dm³. 

 

 
 

� Polietilè de mitja densitat (MDPE), també denominat PE 50 B. Polímer obtingut a baixa pressió i la 

densitat de la qual, sense *pigmentar, està comprès entre 0'931 kg/dm3 i 0'940 kg/dm³. 

 

Els tubs de polietilè de baixa densitat solament podran instal·lar-se en instal·lacions de vida útil inferior 

a vint anys i el diàmetre nominal dels quals sigui inferior a cent vint-i-cinc mil·límetres (125 mm.). 

 

Per la pressió hidràulica interior es classifiquen en: 

 

� Tubs de pressió. Els que a temperatura de 20ºC 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 a sanejament de poblacions i desguassos sense càrrega. Solament 

s'empraran tubs de PE d'alta o mitja densitat. 

� Tubs per a encofrat perdut i altres usos similars. 

 

Per la forma dels extrems: 

 

� Tubs d'extrems llisos. 

� Tubs d'embocadura (copa). 

 

Els tubs de PE només podran utilitzar-se en canonades si la temperatura del *fluente no supera els 

45ºC. 

Serà obligatòria la protecció contra la radiació ultraviolada que, en general, s'efectuarà amb negre de 

carboni incorporat a la massa d'extrusió. 

L'alt coeficient de dilatació lineal del PE haurà de ser tingut en compte en el projecte. Els moviments 

per diferències tèrmiques hauran de compensar-se col·locant la canonada en planta *serpenteante. 

L'alta resistència a l'impacte del PE a baixes temperatures permet el seu transport i manipulació en 

climes freds. 

 

El material del tub estarà constituït per: 

 

� 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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El material del tub no contindrà plastificants, càrrega inerta 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. 

El 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 a la 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. 

El 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). 

Especialment tindrà en compte les següents característiques de la resina: 

 

� Granulometria. 

� Densitat. 

� Índex de fluïdesa. 

� Grau de contaminació. 

� Contingut en volàtils. 

� Contingut en cendres. 

 

Aquestes característiques es determinaran d'acord amb la Norma UNE 53-188. 

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 De, sent Del diàmetre exterior 

mitjà, arrodonit el resultat al 0'1 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 dels quals 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 23ºC ± 2ºC, serà com a mínim la nominal. 

En el cas de tubs subministrats en rotllos, el diàmetre d'aquests no serà inferior a vint (20) vegades el 

diàmetre nominal del tub, per a polietilè de baixa i mitja densitat, i no serà inferior a vint-i-quatre (24) 

vegades el diàmetre nominal, en tubs de polietilè d'alta densitat. 

 

 

 

 

 

 
 

Taula 7.2.1 Quadre de toleràncies  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El material que forma la paret del tub tindrà les característiques indicades en la taula següent: 



Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal·lacions del Casal de Cultura de Matadepera 
 

277

 
 

Taula 7.2.2 Característiques del material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LDPE = Polietilè de baixen densitat = PE 32. 

MDPE = Polietilè de mitja densitat = PE 50 B. 

HDPE = Polietilè d'alta densitat = PE 50 A. 

 

La contracció longitudinal romanent del tub, després d'haver estat sotmès a la calor, serà menor del 3 

per 100. Segons el mètode d'assaig de la UNE 53-133/81. 

En funció del temps de permanència en càrrega, els tubs no hauran de trencar-se ni deteriorar-se en 

ser sotmesos a pressió hidràulica interior, segons el mètode d'assaig definit en la UNE 53-133/81, en 

les següents condicions: 

 

Taula 7.2.3 Condicions del tub 

 

 

 

 

 

(1) La pressió hidràulica interior a la qual ha de sotmetre's el tub durant l'assaig es determinarà per la 

formula: 

 

 

on: 

 
 

P = Pressió de prova, en dp/cm² 

σi = Valor nominal de la tensió circunferencial dau en la taula, en kp/cm² 

i = Espessor nominal del tub, en cm 

 

Dn = Diàmetre exterior mitjà del tub, en cm 

Quan ho exigeixi la Direcció facultativa, mitjançant assajos de trencament del tub a pressió hidràulica 

interior, s'obtindran les tensions mínimes que produeixen el trencament o deterioració de trossos de 

tub. Els resultats es representaran en coordenades cartesianes a escala logarítmica doble (abscisses i 

ordenades); els temps, en hores, en les abscisses i les tensions de trencament, en kp/cm², en les 

ordenades. S'adjuntarà la línia de regressió tensió - temps, que servirà per estimar la resistència del tub 

a llarg termini, per a diferents temperatures d'assaig. 

Com a mínim s'obtindran quatre resultats, compresos dins dels següents intervals: 

 

 

 

La línia de regressió tensió - temps es determinarà per a cadascuna de les temperatures següents: 20, 

40, 60 i 80ºC. Per mitjà de la transformació gràfica indicada en el quadre anterior es podran extrapolar 

els trams finals de les corbes corresponents a temperatures moderades partint de les corbes de 

temperatures més altes. 

Quan ho exigeixi la D.F., i sempre que es tracti de tubs que hagin d'estar sotmesos a càrregues 

ovalitzants, tals com els destinats a canonades enterrades, el fabricant estarà obligat a facilitar i 

garantir les característiques indicades en apartats anteriors. 

La rigidesa circunferencial específica, a curt termini (RCE), a la temperatura de 23ºC ± 2ºC, obtinguda 

mitjançant assajos de flexió transversal, segons el mètode ISO/TC 138/WG-1/N503, any 1980, o la 

Norma UNE corresponent, quan es publiqui. S'obtindrà per la fórmula: 

 

 

On: 

 

(RCE)o és la rigidesa *circunferencial especifica a curt termini, en Kp/cm². 

P és la força aplicada sobre la generatriu del tub assajat, en kp. 

L és la longitud del tros de tub assajat, en cm. 

∆i és l'acotament del diàmetre del tub en l'adreça de la força P, en cm. 

La rigidesa circunferencial específica a llarg termini (RCE)50, a la temperatura de 23ºC±2ºC; per un 

procediment d'ajust i extrapolació de resultats, en diagrama a escala logarítmica doble, anàleg a  
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l'indicat en l'anterior paràgraf, es determinarà la RCE corresponent a cinquanta anys de permanència 

de la càrrega ovalitzant. S'emprarà el mateix mètode d'assaig que l'indicat en el paràgraf anterior i es 

prendran les deformacions corresponents als temps de: 0'1; 1; 10; 100 i 1.000 hores de càrrega 

constant P. La rigidesa circunferencial específica a llarg termini serà: 

 

 

 

On: 

 

(RCE)50 és la rigidesa *circunferencial específica a llarg termini (50 anys), a 23ºC±2ºC, en kp/cm². 

P és la força mantinguda sobre la generatriu del tub, en kp. 

L és la longitud del tros de tub assajat, en cm 

∆i50 és la deformació benvolguda per extrapolació, en cm. 

Conegut el valor de (RCE)50, s'obtindrà el mòdul de deformació transversal (Ec) del tub a llarg termini a 

20ºC, buidant-ho de l'expressió: 

 

 

En els tubs de PE, per a cinquanta anys de vida útil i temperatures de servei no majors de 20ºC, la 

tensió de treball màxima admissible (σa), serà fixada, sobre la base de les circumstàncies particulars 

de l'obra i a la *normativade obligada aplicació. El valor de σa dependrà, en definitiva, del coeficient de 

seguretat al final de termini de vida útil que es fixi en el Projecte, amb les limitacions que a continuació 

s'indiquen. 

En els materials, com el PE, amb fase de fluència pronunciada, en comptes d'establir el coeficient de 

seguretat en relació amb la tensió de trencament, es considera la tensió corresponent al límit de 

fluència. I per a tots els tubs sotmesos a pressió interior es pren la tensió que produeix una tensió 

transversal romanent del tub del 2 al 3 per cent, als cinquanta anys i 20ºC. En aquestes condicions 

s'exigeix un coeficient de seguretat mínim d'1'3. 

 

Taula 7.2.4 Les tensions màximes admissibles 

 

 

 

Amb els valors de σa anteriors, resulten les pressions nominals (PN≥P1) següents: 

 

 

 
 

Taula 7.2.5 Pressió nominal  

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Les xifres entre parèntesis corresponen a sèrie de tubs no normalitzats. 

 

Per a temperatures de servei diferents cal multiplicar els valors anteriors pel factor de correcció donat 

en la següent taula: 

 

Taula 7.2.6 ´Factor de correcció 

 

 

 

NOTA: Per a temperatures intermèdies s'interpolarà linealment. 

 

Per a l'adopció de terminis de vida útil menors de cinquanta (50) anys es justificaran detalladament les 

causes que indueixen a ella. 

En la selecció d'una determinada sèrie de tub el diàmetre del qual ha estat fixat prèviament per raons 

hidràuliques, es tindrà en compte no només la pressió nominal (PN), sinó també les altres 

característiques mecàniques, sobre la base de les solicitacions previsibles. Es prendran en 

consideració les depressions a l'interior del tub, les càrregues exteriors que puguin originar 

deformacions inadmissibles en el tub i el risc de col·lapse. 

En general, la màxima deformació transversal admissible a llarg termini en tubs de PE es limita al 6 per 

100 del diàmetre nominal. 

Les característiques a declarar pel fabricant seran com a mínim les següents: 

 

� DN, i, Lt, Dl. i les seves toleràncies 

� Densitat 

� Contingut en fibra de vidre (UNE 53-269) 

� Coeficient de dilatació tèrmica lineal 

� Resistència química i a la temperatura (UNE 53-316) 
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� Resistència a l'impacte (UNE 53-292) 

� Duresa Barcol (UNE 53-270) 

� Resistència a tracció axil 

� Resistència a pressió hidràulica interior (UNE 53-112) 

� Mòdul d'elasticitat a flexió circunferencial (UNE 53-323) 

� Rigidesa circunferencial específica, a curt termini (UNE 53-323) 

� Resistència a flexió longitudinal (UNE 53-323) 

� Absorció d'aigua (UNE 53-028) 

� Resistència a tracció circunferencial als 50 anys (UNE 53-323) 

� Mòdul de fluència Ec50 a flexió transversal (UNE 53-323) 

� Coeficient de fluència, definit anteriorment (UNE 53-323) 

 

Els mètodes d'assaig que s'utilitzaran en els tubs sense pressió seran tots els inclosos en la Norma 

UNE 53 323-84 i el d'estanqueïtat que figura en el següent paràgraf. 

 

En els tubs de pressió, a més dels assajos del paràgraf anterior, es realitzaran els següents, d'acord 

amb la Norma UNE 53-323-81: 

 

� Determinació de la pressió d’esclatament a curt termini. 

� Assaig d'estanqueïtat a la pressió de prova (PP) igual al doblega de la pressió nominal: PP = 2 PN 

per als tubs de pressió, i de 2 Kp/cm² en els tubs sense pressió. 

� Determinació de la resistència a pressió hidràulica interior a 0'1; 1'5; 100 i 1.000 hores 

 

Quan ho exigeixi el PCTP o la D.F, es determinarà la resistència a tracció circunferencial a llarg termini 

mitjançant assajos de determinació de la pressió de *reventamiento i l'extrapolació que s'indica en 

apartats anteriors. 

Quan ho exigeixi la PCTP o la D.F, es determinarà la resistència química i a la temperatura, segons el 

mètode d'assaig de la Norma UNE 53-216. 

 

CANONADA D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA 

 

Definicions 

 

Tubs d'acer sense soldadura, són tubs obtinguts per laminació o extrusió, sense soldadura. En aquest 

plec solament es consideren tubs sense soldadura fins a un diàmetre interior de 486 mm. 

 
 

Diàmetre nominal (DN); nombre convencional de designació, declarat pel fabricant, que serveix per 

classificar els tubs per dimensions. Corresponen aproximadament al diàmetre interior del tub, expressat 

en polzades o mil·límetres. 

Longitud total: Distància entre els dos plànols perpendiculars a l'eix del tub, que passen pels punts 

finals de cadascun dels extrems del tub. 

Espessor Nominal: és l'espessor de paret declarat pel fabricant. 

Pressió de trencament (Pr); és la pressió hidràulica interior que produeix una tracció circunferencial en 

el tub, igual a la tensió de trencament a tracció mínima garantida. FS del material que aquesta fabricat. 

Es determina mitjançant la següent fórmula: 

 

On 

 

Pt = pressió de trencament en Kp/mm² 

i = espessor de paret del tub en mm. 

D = diàmetre interior del tub en mm. 

Fs = tensió de trencament a tracció mínima garantida en Kp/mm² 

 

Pressió màxima de treball (Pt); és la màxima pressió hidràulica interior a la qual pot estar sotmès el tub 

en servei; haurà de complir la condició. 

Pt £ 0,25 Pr. 

Pressió normalitzada (Pn); també cridada pressió de timbre en els tubs fabricats en sèrie, és la pressió 

amb arranjament de la qual es classifiquen els tubs, es prova i es timbren. 

 

Normativa tècnica 

 

Les canonades d'acer sense soldadura per a les xarxes d'aigua compliran les condicions fixades en les 

normes DIN-2448/81, ST 35.8-I, DIN-17175/79. 

 

Classificació 

 

Tenint en compte les pressions normalitzades, les canonades d'acer sense soldadura es classifiquen 

d'acord amb el següent quadre: 
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Taula 7.2.5 Classificació canonades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condicions generals 

 

Les canonades, accessoris i peces especials, hauran d'estar perfectament acabats, nets sense 

esquerdes, palles, etc., ni qualsevol altre defecte de superfície. Els tubs seran rectes i cilíndrics dins de 

les toleràncies admeses. Les seves vores extremes estaran perfectament nets i a esquadra amb l'eix 

del tub i la superfície interior perfectament llisa. Els tubs o peces els defectes de les quals siguin 

corregibles, solament podran reparar-se amb la prèvia aprovació de la Direcció facultativa. 

Tots els tubs i peces d'acer seran protegits, interior i exteriorment, contra la corrosió per alguns dels 

procediments usuals de bona pràctica. 

 

Característiques 

 

Els diàmetres nominals (DNƒ) de les canonades s'ajustessin als següents valors: 

 

Taula 7.2.6Diàmetres nominals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Els espessors mínims seran tals, que el coeficient de seguretat obtingut entre la pressió màxim de 

treball (pt); i la pressió de trencament (Pr) verifiqui: 

 

 

 

Taula 7.2.6Condicions tècniques de subministrament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Per a tubs amb un diàmetre exterior £ 30 mm, l'espessor del qual de paret sigui £ 3 mm, els valors 

mínims són 10 n/mm². 

2) Per a espessors de paret > 60 mm i tubs dels acers St 35.8, St 45.8, 17 Mn4, 19 Mn5, 15 Mo3 i 14 

MoV6 3 els valors són a convenir; per a espessors de paret >60 a £80 mm s'aplica per als tubs dels 

acers 13 CrMo 4 4 i 10 CrMo 9 10 un valor mínim 270 o 260 N/mm² i per als tubs d'acer X20 CrMoV 12 

1 un valor mínim de 490 N/mm². 

3) En l'assaig de provetes longitudinals, el valor mínim de resistència és 14 J més alt. 

4) Per a espessors de paret £ 10 mm s'aplica un valor mínim 15 N/mm² més alt. 

5) Per a tubs laminats en calent es redueix el valor mínim a 27 J. 
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Taula 7.2.7 Valors mínims del límit elàstic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Per a espessors de paret per sobre de 60 mm, els valors són a convenir 

2) Per a espessors de paret £ 10 mm s'apliquen a totes les temperatures uns valors mínims 15 N/mm² 

més alts per al límit elàstic de 0,2% 

 

Taula 7.2.8 Toleràncies de gruix de paret admissibl e 

 

 

 

 

 

 

Nota: Sn = espessor de paret normal segons DIN 2448 

 

 

 

 
 

Taula 7.2.9 Toleràncies per al diàmetre exterior 

 

 

 

 

Nota: Per a comandes de tubs fabricats en fred i extrems calibrats, consultar norma. 

 

Taula 7.2.10 Toleràncies de longitud admissible 

 

 

 

 

 

 

1) Els tubs se subministraran en les longituds que es produeixen en la fabricació. Aquestes són 

diferents segons el diàmetre, l'espessor de paret i la fabrica productora. 

 

Límits d'aplicació dels graus de qualitat I i III 

 

Taula 7.2.11 Diàmetre exterior dels tubs 

 

 

 

 

 

1) Si les dades de pressió i temperatura no cauen en el mateix grau, serà definitori el grau superior. 

2) Temperatura del producte circulant. 
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Taula 7.2.12 Assajos en els tubs sense costura de t ots dos graus de qualitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Les proves especials només s'efectuaran previ acord entre el fabricant i el client. 

 

Soldadures 

 

Les soldadures d'unió entre canonades, brides, etc., es realitzaran per resistir els esforços mecànics, 

sense afeblir la resistència de la canonada, i no produiran alteracions en el rendiment hidràulic de la 

canonada. La soldadura serà homogènia, o amb algunes inclusions gasoses molt petites; la totalitat de 

les soldadures seran radiografiades i quedessin senyalitzades d'acord amb els cinc grups següents: 

 

Negre - Qualitat 1 - Soldadura perfecta 

Blava - Qualitat 2 - Soldadura bona 

Verda - Qualitat 3 - Soldadura regular 

 
 

Marró - Qualitat 4 - Soldadura dolenta 

Vermell - Qualitat 5 - Soldadura molt dolenta 

 

Una vegada examinades i dictaminades es procedirà a la nova execució de les mateixes totes les de 

qualitat 3, 4, 

5; acceptant-se exclusivament les de qualitat 1 i 2. 

 

Marcat 

 

Totes les canonades portessin gravades de forma indeleble les marques següents: 

 

Marca del fabricador 

 

� Diàmetre nominal 

� Pressió normalitzada 

� Any de fabricació nombre d'identificació que permeti conèixer els controls al fet que ha estat sotmès 

el lot al fet que pertany el tub. 

 

Transport i emmagatzematge 

 

Els tubs que hagin sofert deterioracions durant el transport, càrrega, descàrrega i emmagatzematge, o 

presentin defectes no apreciats en la recepció en fabrica, si escau, seran rebutjats. 

Es transportaran sobre bressols de fusta que garanteixin la immobilitat transversal i longitudinal de la 

càrrega, així com l'adequada subjecció dels tubs apilats, que no estaran directament en contacte entre 

si, sinó a través d'elements elàstics, com a fusta gomes o sogues. 

Els tubs es descarreguessin prop del lloc on hagin de ser col·locats, i de manera que puguin traslladar-

se amb facilitat al lloc en què hagin d'instal·lar-se; l'apilament dels tubs en obra es farà en posició 

horitzontal, subjectes mitjançant falques de fusta, tret que es disposin d'alguna solera rígida que 

garanteixi l'apilament vertical en les degudes condicions de seguretat. 

 

Recepció 

 

El Fabricant durà a terme a la seva costa el control de qualitat dels materials, per a això disposarà dels 

mitjans necessaris i portarà un registre de resultats que en tot moment, estarà a la disposició de la 

Direcció facultativa. 
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S'estableix com a obligatori el control de qualitat de la fabricació de les canonades, que es realitzarà 

sobre les característiques, exigides en aquest Plec. Les proves i verificacions de recepció s'executaran 

prèviament a les aplicacions de revestiment de protecció sobre les canonades. Es realitzaran, amb 

caràcter obligatori les proves de recepció següents. 

Comprovació de l'aspecte, comprovació geomètrica, prova d'estanqueïtat, proves de trencament per 

pressió hidràulica interior, sobre un tub de cada lot, assaig de tracció sobre testimonis del material, 

proves de soldadures (radiografies i unes altres) sobre les canonades. 

El mostreig, les proves i assajos de recepció es realitzessin d'acord amb l'especificat en el “Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades” del M.O.P.U. 

 

CANONADA DE COURE 

 

Es defineixen com a tals aquells tubs de coure rodons, estirats en fred, sense soldadura, que 

compleixen les prescripcions assenyalades en el present apartat. 

La Norma UNE d'aplicació obligatòria és la següent: UNE 37-141-84. Tubs rodons de precisió, estirats 

en fred, sense soldadura, per a la seva ocupació amb maniguets soldats per capil·laritat. Mesures, 

toleràncies, característiques mecàniques i condicions tècniques de subministrament. 

La composició química del material (coure desoxidat amb fòsfor amb alt contingut de fòsfor residual, 

Cu-DHP, (C-1130)) d'acord amb la Norma UNE 37-137 serà: Cu(+Ag) ≥ 99’85 0’012 < P ≤ 0’050 

Les mesures normals de fabricació per als tubs compresos en la present norma són les indicades en el 

següent quadre, en el qual es donen a més, a títol orientatiu, les masses teòriques aproximades en 

kg/m: 

Taula 7.2.13.Mesures normals de fabricació dels tub s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toleràncies 

 

La tolerància sobre el valor nominal del diàmetre exterior dels tubs s'indica en el quadre següent. 

 

Taula 7.2.14.Toleràncies 

 

 

 

La mesura del diàmetre exterior ha d'efectuar-se a una distància dels extrems de cada tub igual o major 

que el diàmetre exterior del tub, D. 

Qualsevol diàmetre exterior en un tub haurà d'estar comprès entre els valors del seu diàmetre nominal 

més o menys la tolerància indicada, entenent-se com a diàmetre exterior la mitjana aritmètica de dos 

mesuraments perpendiculars preses en la mateixa secció recta. 

Per als tubs recuits és imprescindible realitzar un calibrat previ abans de mesurar el diàmetre exterior. 

La tolerància en l'espessor serà del deu per cent en més o en menys (± 10%) de l'espessor nominal, 

mesurat en qualsevol punt. 

 

Característiques físiques i mecànics 

 

Els tubs es presentaran nets i brillants amb una superfície exterior i interior exempta de ratlles, fulles, 

picades, bombolles, esquerdes, traces d'estiratge...etc., que puguin afectar desfavorablement el seu 

comportament en servei. 

Es toleraran, no obstant això, defectes purament locals de profunditat menor de la desena part de 

l'espessor de paret, i decoloracions pròpies del procés de fabricació. 

 

L'assaig de tracció serà el determinant per a l'acceptació o rebuig del producte, respecte a les 

característiques mecàniques. Els valors hauran d'estar d'acord amb els indicats en el quadre que figura 

a continuació i l'assaig es realitzarà segons la Norma UNE 37-018. 

 

Taula 7.2.15.Estats i característiques mecàniques 
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L'assaig d’”abocardado”, segons la Norma UNE 37-027, només es podrà aplicar per a tubs recuits. Les 

mostres seleccionades per a aquests assajos seran capaços de suportar una expansió del seu 

diàmetre exterior d'almenys: 

 

� 40 per 100 per als tubs de diàmetre D ≤ 19 mm. 

� 30 per 100 per als tubs de diàmetre D > 19 mm. 

 

Marcat 

 

Els tubs hauran de portar una marca llegible, indeleble, al llarg de la seva generatriu repetida a intervals 

menors de cinquanta centímetres (50 cm.). Aquest marcat portarà, per l'ordre que s'indiquen, les 

indicacions següents: Referència del fabricador; símbol UNE seguit del nombre de la Norma; diàmetre 

exterior i espessor del tub expressats en mil·límetres i separats pel signe x. 

Exemple: Tubs de coure, fabricats per la societat XXX, de dotze mil·límetres (12 mm.) de diàmetre 

exterior, d'un mil·límetre (1 mm.) d'espessor de paret, en estat de *recocido i subministrat en rotllos en 

llargs de fabricació: 

 

XXX UNE 37-141 – 12 x 1 

 

Recepció 

 

Assajos a realitzar pel fabricant. El fabricant durà a terme els assajos i anàlisis dins dels seus 

procediments interns de control de qualitat. 

 

Presa de mostres 

 

Per realitzar els assajos i anàlisis, ha de disposar-se el lliurament en lots separats. 

Un lot consta de tubs del mateix tipus de fabricació, el mateix material, el mateix estat i el mateix 

espessor. 

No és necessari que un lot provingui d'una bugada única, o d'un tractament tèrmic únic. 

Depenent de la grandària del lot, es prendran tantes peces com indica el quadre que es mostra a 

continuació, de les quals al seu torn es prepararan mostres per a anàlisis químiques i provetes per a 

assajos mecànics. 

 

 

 
 

Taula 7.2.16.Tamany del lot 

 

 

 

 

 

Para comandes inferiors a mil metres (1.000 m.) no es realitzarà presa de mostres, tret que la D.F. ho 

consideri oportú. 

 

Assajos mecànics i la seva repetició 

 

Les provetes per a assajos mecànics s'obtindran d'acord amb la Norma UNE 37-154. 

Qualsevol proveta mal mecanitzada, o que hagués posat al descobert algun defecte, podrà ser 

rebutjada i substituïda per una altra obtinguda de la mateixa peça. 

 

Si l'assaig d'una de les provetes no s'obtinguessin les característiques especificades en aquesta norma, 

es repetiran els assajos amb una nova sèrie de provetes. Si al seu torn, una d'aquestes provetes no 

satisfà les especificacions, el lot corresponent podrà ser rebutjat. 

 

Anàlisi química i la seva repetició 

 

Es prepararà una mostra per a l'anàlisi química, d'acord amb la Norma UNE 37-145. De cadascuna de 

les peces seleccionades, segons el quadre anterior, es prendran mostres aproximadament iguals, i es 

barrejaran. 

La massa mínima de la mostra serà de cinquanta grams (50 g.). Aquesta mostra es dividirà en quatre 

parts. 

Si els resultats de l'anàlisi química no estan dins dels límits especificats, es farà una altra anàlisi sobre 

una altra mostra, barrejada i preparada amb les peces seleccionades segons el quadre anterior. Els 

resultats d'aquesta segona anàlisi hauran d'estar d'acord amb les exigències especificades. 

 

MATERIALS PER A TRAMS ENTERRATS 

 

En els trams de les instal·lacions receptores que discorrin enterrats en l'exterior dels edificis es podrà 

utilitzar com a material l'acer, el coure, el polietilè, i la fosa dúctil sempre que els tubs o accessoris  
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compleixin les característiques específiques en la reglamentació vigent en el que concerneix a xarxes i 

escomeses de combustibles gasosos. 

 

MATERIALS PER A TRAMS ALLOTJATS EN BEINES O CONDUCTES 

 

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 següents casos: 

 

� Quan la canonada estigui situada en el subsòl i existeixi un local per sota d'ella el nivell superior del 

qual del forjat estigui proper a la canonada 

� Per facilitar la seva instal·lació quan la canonada discorri enterrada per zones a l'aire lliure com 

prevestíbuls o porxades, 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. 

 

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 l'execució de les operacions es dugui a terme de manera que els diferents 

tipus de gasos no arribin a provocar pèrdues d'estanqueïtat en les unions. 

 

Les unions dels tubs PE pot ser: 

 

a) Per soldadures tèrmica sense aportació. Unió fixa: 

 

� De gom a gom en tubs llisos, mitjançant placa calefactora. 

� Amb maniguet soldat in situ 

� Per electrofusió de maniguet especial proveït de resistència elèctrica incorporada. 

 

b) Mitjançant accessoris: 

 

� Unions resistents a la tracció: 

 

Amb accessoris roscats de plàstic o metàl·lics, en tubs de diàmetre no superior a 63 mm. 

Amb brida metàl·lica solta, en tubs amb vorell o collaret soldat en fàbrica. 

� Unions lliscants, no resistents a la tracció: 

 
 

Junta elàstica amb anells de goma, en tubs amb embocadura preformada (endoll de copa i 

espiga).Només per a canonades sense pressió. Junta de dilatació, metàl·lica amb brides soltes en tubs 

amb vorell soldat. 

 

No es permetran unions encolades (unions amb adhesiu). 

En general les unions dels tubs de Pe es realitzaran per soldadura tèrmica de gom a gom i sense 

material d'aportació. 

 

Les juntes dels tubs de pressió hauran de resistir, sense fugides, una pressió hidràulica interior igual a 

quatre (4) vegades la pressió nominal del tub, durant una hora, almenys. 

El fabricant especificarà i garantirà els valors de totes les característiques físiques, inclòs les 

mecàniques i, a més, les que determini el PCTP en casos especials. 

Les unions metall-metall solament s'acceptaran quan siguin del tipus esfera-con, tipus "ermeto" o 

similars. 

També podran utilitzar-se unions amb junta de cautxú sintètic, sempre que aquesta treballi a 

compressió sobre seients plans de suficient secció per assegurar una perfecta estanqueïtat. 

No s'utilitzaran unions roscades, o amb maniguets roscats, més que en els casos indispensables, tals 

com el muntatge d'aparells i unions de canonades on no fos possible realitzar soldadures amb 

garanties d'estanqueïtat En aquests casos, la rosca haurà de ser cònica, realitzada en taller i 

assegurar-se l'estanqueïtat mitjançant *teflón. o una pasta d'estanqueïtat degudament homologada pel 

Ministeri d'Industrial 

No es podran utilitzar en cap cas claus de mascle cònic sense fons Només podran emprar-se claus 

degudament homologades pel Ministeri d'Indústria. 

 

Instal·lació de canonades 

 

GENERALITATS 

 

Les instal·lacions poden ser enterrades, encastades i vistes. 

Les ascendents aniran sempre vistes o en caixetins ventilats tant en la seva part superior com a 

inferior, i accessibles. 

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 el més a prop possible de 

l'origen de la part d'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 resultés imprescindible per la naturalesa de l'edificació, 

sempre que el soterrani estigui suficientment 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 tots dos 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 altura que el carrer i en 

comunicació amb ella mitjançant rampa seran considerats com a soterranis a aquests efectes 

Excepcionalment es podrà autoritzar el pas de canonades, sense beina de protecció, en els passos per 

soterranis al fet que es refereix aquest paràgraf, per a gasos més densos que l'aire, si per la 

configuració del traçat de la canonada o per la necessitat d'escomeses en patis anés una greu dificultat 

la col·locació de la beina contínua. Per a 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 resultés imprescindible per la naturalesa de l'edificació, sempre 

que el soterrani estigui suficientment ventilat i si la canalització és contínua, és a dir, sense dispositius 

de tancament ni derivacions ni unions que no siguin soldades en el seu recorregut pel soterrani o 

sempre que la canalització vagi continguda en una funda d'acer contínua, oberta per tots dos extrems i 

que sobresurti cap a l'exterior del soterrani. 

S'instal·laran vàlvules de tancament del servei de gas per a cadascun dels abonats. Es disposaran en 

l'exterior de l'habitatge, en un punt accessible des de l'interior i des de l'exterior, i si no fos possible, es 

disposarà una vàlvula accessible des de l'exterior i una altra accessible des de l'interior. 

S'autoritza la instal·lació de solament una vàlvula accessible des de l'interior de l'habitatge en els casos 

en què no existeixi 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 al que protegeixi. 

Per a gasos humits, el traçat ha de tenir un pendent continu que asseguri el flux dels eventuals 

condensats cap als punts baixos. Podran realitzar-se inversions de pendent disposant els adequats 

dispositius d'evacuació de condensats. 

Els orificis de purga de les condensacions han d'estar proveïts d'òrgans que assegurin la seva 

estanqueïtat, tant respecte al gas com als líquids. 

Es prohibeix passar els tubs per conductes de productes residuals o pels forjats que constitueixen el sòl 

d els habitatges. 

 
 

INSTAL·LACIONS ENTERRADES 

 

Els tubs de les instal·lacions enterrades per a gasos humits tindran un pendent no inferior a l'1 per 100. 

Els tubs estaran enterrats a una profunditat suficient o baix adequada protecció. 

Els tubs exposats a corrosió hauran de ser convenientment protegits. 

 

Els tubs que hagin de travessar murs o fonamentacions hauran d'anar protegits per una funda o beina 

que estarà segellada en el seu extrem, per prevenir l'entrada de gas o aigua a l'edifici. 

Els tubs no podran travessar cavitats no ventilades Si no es pot complir aquesta condició, la canonada 

anirà allotjada en una beina contínua i estanca, oberta i sobresortint a l'exterior per tots dos extrems. 

Les canonades han d'estar col·locades sobre un fons de rasa estable, sòlid i sense pedres El farciment 

d'aquelles s'efectuarà amb materials que no danyin ni ataquin a la canonada. 

Per raons de seguretat, les arquetes on s'allotgin les claus d'entrada als edificis hauran de mantenir-se 

accessibles amb caràcter permanent. 

 

INSTAL·LACIONS ENCASTADES 

 

Les instal·lacions encastades només s'hauran de construir amb tub d'acer amb estanqueïtat per 

soldadura. 

Els tubs de plom o coure solament podran usar-se en el cas que la part encastada no excedeixi de 40 

centímetres de longitud i estigui 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 mil·límetres, el seu traçat 

ha de ser vertical o horitzontal (amb pendent del 0,5 per 100, si el gas és humit). 

No es permet el contacte directe de la canonada amb armadures metàl·liques de l'edifici, ni amb cap 

altra canonada. 

Es prohibeix el pas de les canonades per buits d'elements de la construcció, tret que aquests 

s'emplenin. 

Els tubs que hagin de passar per càmeres tancades, no ventilats, com a 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. 

Segons el material de la canonada i el del mur i recobriment, aquella haurà de protegir-se de l'eventual 

corrosió. 

Les claus, accessoris i unions mecàniques han d'estar situats obligatòriament en allotjaments 

accessibles i ventilats. 

Es limitaran al mínim les unions soldades dels tubs encastats. 
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INSTAL·LACIÓ VISTA 

 

No han de situar-se les canonades en llocs que quedin exposades a xocs o deterioracions, o en la 

proximitat de boques de ventilació, ventilacions i lluernes. 

 

No es permet el pas de les canonades pels conductes de gasos cremats, conductes de ventilació, tubs 

d'evacuació d'escombraries, buits d'ascensors o muntacàrregues, locals de transformadors, locals de 

recipients i dipòsits de combustibles líquids. 

Tampoc podran allotjar-se en els cels rasos, dobles sostres, càmeres aïllants i similars, tret que les 

canonades siguin d'acer amb unions soldades i estiguin incloses en beina ventilada. 

Si es posen en canals o caixetins, aquests hauran de ser ventilats per tots dos extrems i accessibles. 

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 citades 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 d'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 d'instal·lar-se canonades al nivell del sòl, sent la distància mínima autoritzada entre aquelles i 

aquest la de cinc centímetres. 

La canonada per a gasos humits ha de tenir un pendent continu del 0,5 per 100, excepte en habitacions 

o replanells, que pot ser horitzontal en longituds no majors de sis metres. 

 

7.3 PROVES PER Al LLIURAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ RECEPTORA 

 

Generalitats 

 

Tota instal·lació, d'acord amb el que s'indica en la Instrucció Tècnica Complementària (ITC) LA MEVA-

IRG 09, haurà de sotmetre's a la corresponent prova d'estanqueïtat amb resultat satisfactori. 

Aquesta prova s'efectuarà per a cada part de la instal·lació en funció de la pressió de servei al fet que 

va a treballar la mateixa, podent-se realitzar de forma completa o per trams i sempre abans d'ocultar, 

enterrar o encastar les canonades. 

Aquesta prova d'estanqueïtat serà efectuada per l'empresa instal·ladora i ha de realitzar-se amb aire o 

gas inert, estant expressament prohibit l'ús d'un altre tipus de gas o líquid. Les empreses 

subministradores comprovaran l'estanqueïtat, en deixar la instal·lació en disposició de servei, utilitzant 

aire, gas inert o amb el gas a la pressió de subministrament. 

 
 

Previ l'inici de la prova d'estanqueïtat s'haurà d'assegurar que estan tancades les claus que delimiten la 

part de la instal·lació a assajar, així com que estan obertes les claus intermèdies. 

Una vegada aconseguit el nivell de pressió necessari per a la realització de la prova i transcorregut un 

temps prudencial perquè s'estabilitzi la temperatura, es farà la primera lectura de la pressió i es 

començarà a explicar el temps d'assaig. 

 

Seguidament s'aniran maniobrant les claus intermèdies per verificar la seva estanqueïtat en relació 

amb l'exterior, tant en la posició d'obertes com en la de tancades. 

En el cas que la prova d'estanqueïtat no doni resultat satisfactori, es localitzaran les fugides utilitzant 

detectors de gas, aigua sabonosa o un producte similar i s'haurà de repetir la prova una vegada 

eliminades les mateixes. 

La prova d'estanqueïtat no inclourà normalment ni els conjunts de regulació, si ho hi hagués, ni els 

comptadors. 

 

Proves d'estanqueïtat en la part d'una instal·lació receptora a mitja pressió B (de 0,4 a 4 bar). 

 

Afecta a la part de la instal·lació receptora que treballa a mitja pressió B situada entre la clau 

d'escomesa i la clau d'entrada de l'o dels conjunts de regulació. 

La prova d'estanqueïtat haurà de realitzar-se a una pressió efectiva de 5 bar, la qual haurà de ser 

verificada a través d'un manòmetre d'escala adequada i precisió de 0,1 bar. La prova es donarà com a 

satisfactòria si no s'observa una disminució de la pressió, transcorregut un període de temps no inferior 

a una hora des del moment en què es va efectuar la primera lectura. Aquest temps podrà reduir-se a 

mitja hora en trams inferiors a 

10 m. 

 

Prova d'estanqueïtat en la part d'una instal·lació receptora a mitja pressió A (de 0,05 a 0,4 bar) 

 

Afecta a la part de la instal·lació receptora que treballa a mitja pressió A situada entre la clau 

d'escomesa o entre la clau de sortida del regulador de M.P.B., segons el cas, i l'o els reguladors per a 

mitja pressió A. 

a) Si la pressió màxima de servei no supera el valor de 0,1bar (1.000 mm c.d.a.), la prova 

d'estanqueïtat haurà de realitzar-se a una pressió efectiva, almenys, igual a un 150 per 100 d'aquella 

pressió màxima de servei, la qual haurà de ser verificada a través d'un manòmetre d'escala i precisió 

adequats, recomanant-se s'utilitzi un de columna de mercuri en forma d'O. 
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b) Si la pressió màxima de servei està compresa entre 0,1 i 0,4 bar, la prova d'estanqueïtat haurà de 

realitzar-se a una pressió efectiva d'1 bar, la qual haurà de ser verificada a través d'un manòmetre 

d'escala adequada i precisió de 0,05 bar. 

L'estanqueïtat de la instal·lació es donarà com a correcta si no s'observa una disminució de la pressió 

transcorregut un període de temps no inferior a quinze minuts des del moment en què es va efectuar la 

primera lectura de la pressió. 

 

Prova d'estanqueïtat en la part d'una instal·lació receptora a baixa pressió (fins a 0,05 bar) 

 

Afecta a la part d'una instal·lació receptora que treballa a baixa pressió situada entre la clau 

d'escomesa o entre la clau de sortida del regulador de M.P.B., o entre la sortida del regulador per a 

mitja pressió A, segons el cas, i les claus de connexió a l'aparell. 

La prova d'estanqueïtat haurà de realitzar-se a una pressió efectiva de, almenys, igual a 0,05 bar (500 

mm c.d.a.), la qual haurà de ser verificada a través d'un manòmetre de columna d'aigua en forma d'O, o 

qualsevol altre dispositiu que compleixi la mateixa fi. 

L'estanqueïtat de la instal·lació es donarà com a correcta si no s'observa una disminució de la pressió 

transcorregut un període de temps no inferior a deu minuts, si la longitud de la instal·lació a provar és 

inferior a 10 metres, o a quinze minuts si és superior, des del moment en què es va efectuar la primera 

lectura de la pressió. 

 

Verificació de l'estanqueïtat en els conjunts de regulació i en els comptadors. 

 

L'estanqueïtat de les unions dels elements que componen el conjunt de regulació en instal·lacions a 

mitja pressió B i de les unions d'entrada i sortida, tant del regulador de mitja pressió A com dels 

comptadors, es verificarà a la pressió de servei amb detectors de gas, aigua sabonosa o un producte 

similar. 

 

7.4 POSADA EN DISPOSICIÓ DE SERVEI 

 

Sistemàtica operativa 

 

L'empresa subministradora, una vegada rebuda la documentació tècnica indicada en la “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 la citada inspecció, l'empresa subministradora comprovarà que la instal·lació, 

en les seves parts visibles, compleix el previst en les I.T.C. en el referent tant a tipus de materials com 

a ventilació, que és estanca a la pressió de subministrament i que els dispositius de maniobra 

funcionen correctament. Les empreses subministradores comprovaran l'estanqueïtat, en deixar la 

instal·lació en disposició de servei, utilitzant aire, gas inert o amb el gas a la pressió de 

subministrament. 

 

Obtinguts resultats favorables en totes les comprovacions esmentades, l'empresa subministradora 

deixarà la instal·lació en disposició de servei. 

Aquesta operació de deixar la instal·lació en disposició de servei, en el cas més general, quan estigui 

connectada a una xarxa de distribució comportarà: 

 

� El comprovar que queden tancades, bloquejades i precintades les claus d'abonat o d'inici de les 

instal·lacions individuals que no estiguin acabades o no tinguin en aquell moment subscrit contracte de 

servei de gas. 

� El 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 a gas 

que la seva engegada hagi de ser realitzada pel fabricant del mateix o per persona autoritzada per ell, o 

per l'empresa instal·ladora una vegada adaptat l'aparell al tipus de gas subministrat, o en l'eventual cas 

que encara no estiguin instal·lats, o no estan oficialment autoritzats. 

� L'obertura de la clau d'escomesa i l'adequat purgat de les instal·lacions que van a quedar en càrrega, 

que en el cas més general seran: l'escomesa interior, la instal·lació comuna i, si es dóna el cas, l'o les 

instal·lacions individuals que tinguin contractat el servei de gas en aquell moment i instal·lat el 

comptador. 

 

La necessària obertura de la clau d'escomesa o de la clau d'edifici, si escau, per procedir al purgat 

només podrà realitzar-la persona autoritzada per l'empresa subministradora. 

L'operació de purgat s'haurà de realitzar amb les precaucions necessàries, assegurant-se que en 

donar-la per acabada no existeix barreja d'aire-gas dins dels límits d'inflamabilitat a l'interior de la 

instal·lació deixada en disposició de servei. 
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7.5 INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I ENGEGADA D'APARELLS A GAS 

 

Generalitats 

 

Tots els aparells a gas hauran de complir amb les disposicions i reglaments que li siguin aplicable. 

Abans d'instal·lar, connectar i engegar un aparell haurà de comprovar-se que estigui preparat per al 

tipus de gas que se li va a subministrar i que tant el local com la instal·lació que ho alimenta compleixen 

amb les ITC que li són aplicable. 

 

Instal·lació dels aparells 

 

Els aparells s'instal·laran d'acord amb les instruccions del fabricant tenint en compte, segons les seves 

característiques, el següent: 

 

� Els aparells connectats a un conducte d'evacuació dels productes de combustió hauran d'estar 

immobilitzats. 

� Els aparells de circuit estanco (tipus ventosa) hauran d'estar fixats al mur de forma permanent. 

� La projecció vertical del cremador de qualsevol aparell a gas situat a més altura que els cremadors 

d'un aparell de cocció haurà de guardar una distància mínima de 0,40 m amb aquell, mesura entre les 

parts més properes dels cremadors, tret que entre tots dos s'intercali una pantalla incombustible que 

impedeixi que els productes de la combustió o vapors procedents de l'aparell de cocció puguin afectar 

al bon funcionament d'un altre aparell. 

 

Connexió a la instal·lació receptora 

 

Les connexions dels aparells a gas amb la instal·lació receptora es realitzaran, segons el cas, per un 

dels sistemes indicats a continuació: 

 

a) Per tub rígid o tub flexible metàl·lic, tots els aparells fixos i en particular els següents: 

 

� Aparells de cocció, quan hagin 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 encastrables. 

 
 

� Els materials i accessoris utilitzats en la connexió entre la clau de connexió a l'aparell i el propi 

aparell tindran les mateixes característiques que els que poguessin emprar-se en la part corresponent 

de la instal·lació receptora. 

Les unions mecàniques es realitzaran per junta plana i rosca cilíndrica segons norma UNE 19-009 o 

equivalent, excepte quan en la ITC especifica de l'aparell contemplada en el Reglament d'aparells que 

utilitzen gas com a combustible s'admeti un altre tipus d'unions per a la connexió de l'aparell. 

 

b) Per tub flexible: 

 

Es connectaran per tub flexible els aparells mòbils, desplaçables o accionats mitjançant motor i, en 

particular, els següents quan concorrin alguna de les circumstàncies indicades anteriorment. 

 

� Aparells de cocció. 

� Aparells mòbils de calefacció. 

� Aparells de rentar o assecar roba. 

� Rentavaixella. 

� Refrigeradors per absorció. 

 

Els materials i accessoris utilitzats en el tram de canonada comprès entre clau de connexió a l'aparell i 

l'accessori d'unió del tub flexible tindran les mateixes característiques que els que poguessin emprar-se 

en la part corresponent de la instal·lació receptora. 

Quan estigui admès en la ITC aplicable a un determinat aparell contemplat en el Reglament d'aparells 

que utilitzen gas com a combustible que la connexió pugui realitzar-se mitjançant un filtre de connexió 

per a tub flexible a força d'elastòmer, l'accessori d'unió utilitzat serà un filtre que correspongui a un 

model normalitzat, segons norma UNE 60-714 o equivalent. 

L'extrem de la canonada rígida a la qual es connecti la canonada flexible també ha d'anar proveïda 

d'aquest tipus només de boca. En aquest tipus de connexions han d'utilitzar-se tubs flexibles 

normalitzats segons la norma UNE 53-539. Els dos filtres de connexió i el tub flexible d'unió entre tots 

dos hauran de tenir el mateix diàmetre nominal. Els extrems del tub flexible hauran de subjectar-se 

mitjançant abraçadores metàl·liques apropiades. 

Quan l'accessori d'unió de l'aparell sigui del tipus roscat s'utilitzaran connexions flexibles de seguretat o 

tubs flexibles metàl·lics espirometàl·lics o a força d'elastòmers amb connexió mecànica que les seves 

característiques hauran de complir els requisits exigits en la norma harmonitzada europea, norma UNE 

o normes de reconegut prestigi acceptada per algun dels països de la CEE. 
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Excepte els aparells de calefacció que utilitzin GLP amb recipient incorporat, els aparells de calefacció 

mòbils hauran de connectar-se amb connexions flexibles de seguretat que les seves 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 a aparells fixos i hauran 

de connectar-se 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 calentes 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 dels mateixos. En conseqüència, aquests tubs flexibles no podran creuar per darrere 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 l'homologació o de l'aprovació de tipus 

que no se superin 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 instal·lació haurà d'estar disposada de manera que permeti el lliure 

desplegament dels tubs flexibles, evitant el seu escanyament. 

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 mòbils de calefacció no podran tenir 

més de 0,60 m. de longitud. 

Quan l'alimentació es realitzi a través d'ampolles de GLP no es permetrà la connexió de més d'un 

aparell directament a una ampolla d'ús domèstic a través de tubs flexibles. 

Quan per raó de la seva difícil accessibilitat no poguessin comprovar-se o substituir-se amb facilitat els 

tubs flexibles de connexió, s'utilitzaran tubs flexibles metàl·lics o espirometàl·lics amb unions que les 

seves característiques hauran de complir els requisits exigits per la corresponent norma harmonitzada 

europea, norma UNE o una noma de reconegut prestigi acceptada, per algun dels països de la CEE. 

Es podran emprar amb gasos de les tres famílies. 

 

Agents de la col·locació, connexió i engegada dels aparells 

 

La col·locació dels aparells fixos i, en general, la connexió i engegada dels aparells a gas hauran de ser 

efectuades preferentment per una Empresa Instal·ladora, encara que la connexió per tubs flexibles i 

l'engegada dels aparells podran ser efectuats també pel fabricant dels mateixos, per l'Empresa 

Subministradora de gas o per persones autoritzades per ells, seguint en tot cas, les indicacions del 

Manual d'instruccions del fabricador. 

 

 
 

En aquells casos en què la senzillesa de l'aparell ho permeti i el fabricant aporti les instruccions 

corresponents la connexió per tub flexible no metàl·lic, fixat per abraçadores i l'engegada podrà ser 

realitzada pel propi usuari, observant en tot caso les esmentades instruccions. 

La persona que d'acord amb l'anterior realitzi l'engegada de l'aparell haurà de comprovar amb un 

detector de gas, amb una solució sabonosa o producte similar, l'estanqueïtat de totes les unions 

compreses entre la clau de connexió a l'aparell i el propi aparell. 

Quan per exigir-ho les condicions de garantia del fabricador l'engegada hagi de realitzar-la personal 

tècnic expressament autoritzat pel fabricant, en el moment de deixar la instal·lació receptora en 

disposició de servei, la clau de connexió a l'aparell corresponent es deixarà tancada, bloquejada i 

precintada fent-se constar que l'agent d'engegada serà el referit per personal autoritzat, que serà l'únic 

que podrà aixecar aquest precinte. 

 

7.6 MANTENIMENT I FUNCIONAMENT 

 

L'engegada 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 pressió i 

estanqueïtat. 

La forma de procedir a l'engegada de la instal·lació és: 

 

� Assegurar-se que totes les claus de pas estan tancades. 

� Començar comprovant la pressió de sortida en el regulador i obrir lentament les claus de pas des de 

l'entrada de la I.R.M. cap als aparells de consum. 

� En cas que l'aparell de consum sigui un forn o qualsevol altre tipus amb un interior tancat, aquest ha 

de ventilar-se suficientment, bé de forma automàtica o bé de forma manual, encenent-se sempre que 

sigui possible, amb la porta oberta. 

� En totes aquestes operacions, ha de tenir-se en compte que no ha d'existir foc en les proximitats. 

 

Els aparells de consum es posaran en funcionament, observant si la maniobra d'encès es realitza amb 

la deguda seguretat. 

Una vegada en marxa, es tancarà la clau de pas fins que s'apaguin els aparells tornant-se a obrir i 

comprovant que no existeix cap sortida de gas en els mateixos mentre no es torni a començar 

l'operació d'encès. 

En els primers dies de funcionament de la instal·lació, serà convenient una comprovació dels consums 

reals del conjunt dels aparells instal·lats. 
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Si en la prova d'estanqueïtat no hi ha hagut senyal de cap fugida, només faltarà comprovar els trams o 

aparells que hagin quedat aïllats en aquesta prova. La localització de la possible fugida es realitzarà 

amb aigua sabonosa o qualsevol substància *espumosa, quedant totalment prohibit localitzar flames o 

fugides durant totes aquestes operacions. 

En cas que una instal·lació present una fugida, es tancarà, en primer lloc, la clau de pas 

immediatament anterior al lloc de la fugida, tancant a continuació les restants en ordre invers al de 

l'engegada, procedint-se a una eficaç ventilació del local o lloc on ocorri la pèrdua de gas. 

Mentre existeixi gas en el local, no s'actuarà sobre endolls o interruptors elèctrics. 

 

Una vegada assegurada la no existència de gas en el recinte, es repararà la fuita tornant-ho a 

comprovar posteriorment. Aquest treball ho ha de realitzar un instal·lador autoritzat amb carnet expedit 

pels Serveis 

Territorials d'Indústria i Energia corresponent. 

Si és necessari realitzar alguna soldadura ha de inertitzar-se prèviament la canonada amb nitrogen. 

Si l'usuari de la instal·lació té contractat el servei de manteniment amb una entitat adequada, haurà 

d'avisar-la amb urgència de l'avaria quan aquesta sigui detectada. 

La falta 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 a l'aparell. 

 

Els aparells de consum han de fer-se revisar periòdicament i sempre d'acord amb les instruccions del 

fabricador. 

Els aparells bruts o malament mantinguts poden produir monòxid de carboni en la combustió, gas 

altament tòxic. 

S'observarà que la flama sigui viva i blavosa, la qual cosa indica una bona combustió. Per contra la 

flama amb punta vermellosa i groga indica combustió defectuosa i per tant falta de seguretat i 

rendiment. 

Principalment es revisarà 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 col·loca una clau de cort general que s'utilitzarà 

en cas d'emergència o quan la instal·lació vagi a romandre sense funcionar durant llarg temps. 

 
 

Immediatament després de penetrar la conducció a l'edifici existeix una altra clau de cort general que té 

per missió tancar el pas del gas sempre que deixin de funcionar els aparells. Hi ha una clau de cort que 

s'accionarà en el sentit d'obertura o tancament sempre que es tracti d'engegar l'aparell o cessar el seu 

funcionament. 

Tancant la clau de pas a la sortida de la I.R.M., i les claus de consum dels aparells, es podrà 

comprovar periòdicament l'estanqueïtat 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 l'evitar la deterioració de la xarxa i I.R.M., cuidant de 

mantenir en bon estat la pintura protectora i vigilant l'aparició de traces d'òxid. 

 

Haurà de mantenir tota la instal·lació neta de tota classe de dipòsits, pols, grassa, etc. 

Es realitzarà una revisió general de la instal·lació cada any, comprovant l'estanqueïtat de tots els 

elements (claus de pas, limitador de pressió, regulador, comptador etc.) a la pressió nominal. 

L'equip contra incendis es mantindrà en bon estat, *retimbrándose cada cinc anys els extintors, retirant-

se aquests després de 20 anys. 

Les recarregues dels extintors es realitzaran pels seus fabricants o per indústries que ells deleguin. 

En la canalització enterrada, es comprovarà cada 10 anys a 5 kg/cm2 la seva estanqueïtat. 

El 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 

� Un canvi de destinació de l'edifici 

� Una modificació o ampliació de la instal·lació que afecti a la seva totalitat o a un tram. 

 

El tècnic competent que dirigeix les anteriors operacions emetrà un informe del que dependrà la 

reposició en servei de la instal·lació. 

 

7.7 INSPECCIÓ DE MATERIALS 

 

ESCOMESA 

 

Recepció 
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� Tipus, pressió i diàmetre de la canonada. 

� Verificació del compliment de normes mitjançant certificats aportats pel fabricant. 

 

Execució 

 

� Verificació de la connexió a la xarxa existent de gas 

� Traçat. 

� Material i Accessoris. 

� Verificació de l'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, pressió i diàmetre dels diferents trams de la xarxa de gas 

� Adequació al recorregut projectat. 

� Sistema de subjecció al forjat. 

� Verificació d'accessoris i unió entre elements. 

� -Realització de passamurs. 

� -Es comprovés la correcta aplicació de la capa de pintura de la canonada de coure 

 

VALVULERIA 

 

Recepció 

 

� Tipus, marca i claus de pas, vàlvules 

� Verificació del compliment de normes mitjançant certificats aportats pel fabricant. 

 

Execució 

 
 

� Tipus, pressió nominal i diàmetre dels diferents tipus de vàlvules de la xarxa de gas 

� Verificació d'accessoris i unió a les canonades. 

 

7.8 CERTIFICATS I DOCUMENTS 

 

S'adjuntaran, com a annexos al projecte i en el moment de finalitzar la instal·lació, quan s'aportin tots 

els documents finals de Direcció 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'anàlisis radiogràfiques de les soldadures d'alta pressió 

-Acta de prova i assaig de les canonades subministrades. 

-Certificats d'origen dels materials i matèries primeres utilitzades per a la construcció de les canonades 

i accessoris 

-Homologació dels equips que per la seva naturalesa ho requereixin. 

 

8 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACI Ó DE CONTRA INCENDIS. 

 

GENERALITATS 

 

Art. 1.1 El present Plec de Condicions Tècniques Particulars d'Instal·lacions té per objecte la regulació i 

control dels materials i de les unitats d'obra, de les instal·lacions de protecció contra incendis. 

L'instal·lador i/o mantenidor haurà d'estar inscrit en el registre d'empresa de Seguretat de la Direcció 

general de Policia segons RD 1086/1989 del 28 d'Agost. 

Art. 1.2 Si per omissió o per decisió de la Direcció facultativa s'hagués de fer ús d'algun material o 

executar alguna unitat d'obra no contemplades en el present Plego de condicions Tècniques 

Particulars, serà d'obligat compliment per part del Contractista de les obres, les condicions referents als 

conceptes abans citats contingudes en el Plec de Condicions Tècniques Generals, i en les Fitxes 

corresponents dels Llibres de Control de Qualitat. 
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Art. 1.3 Si entre les condicions d'aplicació existissin discrepàncies, s'aplicaran les més restrictives, tret 

que per part de la direcció facultativa es manifesti per escrit el contrari en el Llibre d'Ordres. 

Art. 1.4 Si entre les condicions d'aplicació existissin contradiccions serà la Direcció facultativa qui 

manifesti per escrit la decisió a prendre en el llibre d'Ordres. 

Serà responsabilitat del contractista qualsevol decisió presa en els supòsits anteriors (Art. 1.3 i 1.4) si 

aquesta no està signada en el Llibre d'Ordres per la Direcció facultativa i per tant estarà obligat a 

assumir les conseqüència que derivin de les ordenis que ha de prendre la Direcció facultativa per 

corregir la situació creada. 

Art. 1.5 Tots els materials i equips subministrats pel contractista seran nous, normalitzats en tant que 

sigui possible i de marques de reconeguda qualitat i garantia. 

Art. 1.6 La maquinària de materials o qualsevol altre element en el qual sigui definible una qualitat, serà 

l'indicat en el Projecte. Si el contractista proposés una de qualitat similar, per la qual cosa tot element 

que no sigui en si, l'específicament indicat en els documents del projecte, haurà d'haver estat aprovat 

per escrit per la Direcció facultativa i anotat en el llibre d'ordres, sent eliminat sense cap perjudici per la 

Direcció facultativa si no complís aquest requisit. 

Art. 1.7 Dites materials i equips portaran rètols fixos amb les característiques principals i marca del 

fabricador. 

Art. 1.8 Tots els treballs seran realitzats per personal de coneixements adequats de la seva especialitat, 

seguint les tècniques més modernes quant a la fabricació d'equips d'alta qualitat i instal·lacions. 

Art. 1.9 Si el contractista subcontractés algun dels treballs descrits en els documents del present 

projecte, estarà obligat a presentar a la Direcció facultativa una relació de les empreses proposades per 

a la realització d'aquests treballs abans de l'inici dels mateixos, tenint aquesta la potestat per rebutjar 

qualsevol de les empreses per causa justificada, entenent-se per elles; que no siguin homologades, 

que no siguin autoritzades per les Corporacions que regulin els treballs i que no puguin realitzar a criteri 

de la Direcció facultativa correctament els treballs corresponents. 

Art. 1.10 El Contractista haurà de garantir a la Direcció facultativa el lliure accés a totes les àrees dels 

tallers on es fabriquin els components del subministrament per inspeccionar els materials, construcció i 

proves. Aquesta facilitat d'inspecció no rellevarà al contractista de la seva responsabilitat de 

compliment de les seves obligacions de control, havent de facilitar a la Direcció facultativa els certificats 

d'inspecció dels assajos en taller o els certificats d'homologació dels equips de sèrie normalitzats. 

Art. 1.11 El fet que la Direcció d'Obra hagi atestat les proves o no hagi rebutjat qualsevol part de l'equip 

o instal·lació no eximirà al Contractista de la responsabilitat de subministrar els equips d'acord amb 

aquest Plec de condicions i els requisits del Contracte. 

Art. 1.12 Tots els equips es transportaran adequada i acuradament embalats. Els embalatges seran 

aptes per resistir els cops que puguin originar-se en les operacions de càrrec, transport, descàrrega i  

 
 

manipulació. Les peces que puguin sofrir corrosió es protegiran adequadament, abans del seu 

embalatge, amb greix o altres productes adequats. Totes les superfícies polides i mecanitzades es 

revestiran amb un producte anticorrosiu. Es prestarà especial atenció a l'embalatge d'instruments, 

equips de precisió, motors elèctrics, etc., pels danys que puguin produir-los el no mantenir-los en una 

atmosfera lliure d'humitat. 

Art. 1.13 Per a implantació i disposició dels equips, vegin-se els plànols corresponents. Aquests plànols 

no intenten definir l'equip a ser subministrat, sinó que són únicament il·lustratius per mostrar la 

disposició general del mateix. El Contractista realitzarà el transport, la descàrrega, el muntatge i la  

instal·lació d'acord amb les instruccions escrites del Fabricador. El Contractista serà responsable dels 

alineaments, ajustos, inspecció, assajos en obra i en general de tot allò relacionat amb la qualitat de la 

instal·lació. 

Art. 1.14 El Contractista es responsabilitzarà de subministres, instal·lar i assajar qualsevol equip, 

material, treball o servei que sigui necessari per al bon funcionament de les instal·lacions, s'indiqui o no 

explícitament en el present Pliego, de tal manera que, una vegada realitzades les operacions de 

muntatge i proves, quedin tots els equips i instal·lacions en condicions definitives d'entrar en 

funcionament normal de servei. 

Art. 1.15 Qualsevol limitació, exclusió, insuficiència o fallada tècnica al fet que doni lloc l'incompliment 

dels especificat en el paràgraf anterior, serà motiu de la total responsabilitat del Contractista. 

Art. 1.16 A més del subministrament i muntatge dels diferents equips i aparells, el contractista haurà de 

subministrar si escau les eines especials necessàries per a entreteniment i conservació, així com tots 

els elements i utillatges especials per al desmuntatge de les peces o conjunts que així ho requereixin 

durant l'explotació. 

Art. 1.17 Els aparells, materials i equips que s'instal·lin, es protegiran durant el període de construcció 

amb la finalitat d'evitar els danys que els pogués ocasionar l'aigua, escombraries, substàncies 

químiques o de qualsevol altra classe. Els extrems oberts dels tubs es netejaran per complet abans de 

la seva instal·lació, l'anterior de tots els trams de canonada, accessoris, claus, etc. La Direcció 

facultativa es reserva el dret d'eliminar qualsevol material que, per un inadequat apilament, jutgés 

defectuós. 

Solament s'admetran modificacions pels següents conceptes: 

 

� Millores en qualitat, quantitat o muntatge dels diferents elements, sempre que no afectin al 

pressupost o en tot cas disminueixi de la posició corresponent, no havent de mai repercutir en canvi en 

altres materials. 

� Variacions en l'arquitectura de l'edifici, sent la variació d'instal·lacions definida per la Direcció 

facultativa. Aquestes possibles variacions, hauran de realitzar-se per escrit acompanyades per la  
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causa, material eliminat, material nou, modificació al pressupost amb les certificacions de preus 

corresponents a dates de lliurament, no podent-se efectuar cap canvi si l'anterior document no ha estat 

aprovat per la Propietat i Direcció facultativa i reflectit en el llibre d'ordres. 

Art. 1.18 Serà amb càrrec al Contractista la realització i tramitació del projecte de les instal·lacions pera 

presentar en les companyies subministradores. Delegacions del Ministeri d'Indústria i on procedeixi a 

l'Ajuntament de la localitat, així com els diversos certificats que s'hagin de presentar en els diferents  

organismes locals, havent de lliurar a la finalització d'obra totes les autoritzacions, permís i llicències de 

l'edifici. 

Art. 1.19 El Contractista haurà de complir quant es determina en la vigent reglamentació de Seguretat i 

Higiene en el Treball, sent responsable de quants accidents, danyes i perjudicis es produeixin per la 

seva negligència en aquest aspecte. 

Art. 1.20 El Contractista prepararà i sotmetrà a aprovació plans de taller complets i detallats de la 

disposició general de l'equip i accessoris subministrats en virtut d'aquestes especificacions i en les 

Condicions Generals. 

Art. 1.21 L'aprovació dels plànols de taller no implica l'aprovació de canvis en plànols d'oferta i 

especificacions que no hagin estat clarament incorporats i definits en els plànols de taller presentats per 

a l'aprovació. 

Art. 1.22 Qualsevol modificació dels plànols o especificacions requereix plànols de taller. Els plànols 

indicaran detalls de fixació a les estructures de l'edifici. 

Art. 1.23 El Contractista establirà un període d'aprenentatge per a empleats de la Propietat a fi de 

conèixer les operacions de les instal·lacions completes. Les instruccions seran lliurades o aportades pel 

Contractista o pel fabricant en qüestió. 

Art. 1.24 Donarà àmplia informació als representants de la Propietat sobre localització, operació i 

conservació de la maquinària, aparells i treballs subministrats i instal·lats per ell. 

Art. 1.25 En cas de fallada de qualsevol instal·lació o d'algun component o del seu funcionament durant 

el període de garantia, el Contractista disposarà d'un servei competent llest per acudir promptament a 

la restauració de tots els elements i equips, deixant-los en condicions de funcionament. Si la naturalesa 

de l'avaria o fallada és tal que requereixi urgència a criteri de la Propietat, tal persona quedarà 

disponible immediatament a qualsevol hora del dia i dia de la setmana. Si la fallada no està cobert per 

aquesta garantia, la Propietat pot realitzar-ho amb personal contractat per ella, carregant els costos a 

les retencions per garantia establerta. 

Art. 1.26 Tot pas de canonades, conductes, cables elèctrics, etc., per forjats o altres elements de 

compartimentació en sectors d'incendi, que posseeixin un grau de resistència al foc determinat, una 

vegada executades, es recobriran en el seu perímetre amb pastes de materials resistents al foc de  

 

 
 

durades superiors a 180 minuts, de manera que no es deteriori la resistència del conjunt, sent la seva 

execució a càrrec del contractista. 

 

8.1CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS MATERIALS DE LA INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ 

D'INCENDIS. 

 

A.-Normes UNE d'obligat compliment: 

 

Detecció Automàtica: 

 

• UNE 23007-1/77. Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. Partx 1 introducció. 

• UNE 23007-2/82. Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. Part 2 

• Requisits i mètodes d'assaig dels equips de control i senyalització. 

• UNE 23007-7/82. Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. Part 4 

Subministrament d'energia. 

• UNE 23007-5/78. Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. Part 5 

• Detectors de calor. Detectors puntals que contenen un element estàtic. 

• UNE 23007-6/82. Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. Part 6 

• Detectors tèrmics termovelocimètrics puntuals, sense element estàtic. 

• UNE 23007-7/82. Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. Part 7 

• Detectors puntuals de fums. Detectors que funcionen segons el principi de difusió o transmissió de la 

llum o de ionització. 

• UNE 23007-8/82. Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. Part 8 

• Detectors de calor amb llindars de temperatura elevada. 

• UNE 23007-9/82. Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. Part Assajos de 

sensibilitat davant llars tipus. 

• UNE 23008-1. Sistemes de detecció automàtica d'incendis. Part 1 Concepció de les instal·lacions de 

detecció automàtica d'incendis per detectors puntuals tèrmics i de fums. 

 

Polsadores d'Alarma: 

 

• UNE 23007-1/77. Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. Part 1 Introducció. 

• UNE 23008-2. Sistemes de detecció d'incendi. Part 2 Criteris de disseny dels sistemes de polsadores 

d'alarma. 
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Extintors: 

 

• UNE 23110-1. Extintors portàtils d'incendi. Part 1 Designació: Durada de funcionament. Assajos 

d'eficàcia. Llars tipus (amb erratum). 

• UNE 23110-2. Extintors portàtils d'incendi. Part 2 Estanqueïtat. Assaig d'assentament. 

• Disposicions Especials. 

• UNE 23110-3. Extintors portàtils d'incendi. Part 3 Construcció. Resistència a la pressió. Assajos 

mecànics. 

• UNE 23110-4. Extintors portàtils d'incendi. Part 4 Càrregues. Llars mínimes exigibles. 

•UNE 23110-5. Extintors portàtils d'incendi. Part 5 Especificacions i assajos complementaris. 

• UNE 23111. Extintors portàtils. Generalitats. 

• UNE 23032. Seguretat contra-incendis. Símbols gràfics per a la seva utilització en els plànols de 

construcció i plànols d'emergència. 

• UNE 23033-1. Seguretat *contraincendios. Part 1 Senyalització. 

 

Boques d'Incendi Equipades: 

 

• UNE 23091-1. Mànegues d'impulsió per a la lluita contra incendis. Part 1 Generalitats. 

• UNE 23091-2A. Mànegues d'impulsió per a la lluita contra incendis. Part 2A: Mànega flexible plana 

per a servei lleuger, de diàmetres 45 i 70 mm. 

• UNE 23091-2B. Mànegues d'impulsió per a la lluita contra incendis. Part 2B: Mànega flexible per a 

servei dura, de diàmetres 25, 45, 70 i 100 mm. 

• UNE 23091-3A. Mànegues d'impulsió per a la lluita contra incendis. Part 3A: Mànega semirrígida per a 

servei normal, de diàmetres 25 mm. 

• UNE 23091-4. Mànegues d'impulsió per a la lluita contra incendis. Part 4: Descripció de processos i 

aparells per a proves i assajos (amb complement 1º). 

• UNE 23400-1. Material de lluita contra incendis. Part 1: Ràcords de connexió de 25 mm. 

• UNE 23400-2. Material de lluita contra incendis. Part 2: Ràcords de connexió de 45 mm. 

• UNE 23500. Sistemes de proveïment d'aigua contra incendis. 

• UNE 23402.1. Components de BIE amb mànega de 45 mm. Part 1: Generalitats (en període 

d'informació pública). 

• UNE 23402.2. Components de BIE amb mànega de 45 mm. Part 2: Armari i suport de mànega (en 

període d'informació pública). 

• UNE 23402.3. Components de BIE amb mànega de 45 mm. Part 3: Vàlvula i Manòmetre (en període 

d'informació pública). 

 
 

• UNE 23402.4. Components de BIE amb mànega de 45 mm. Part 4: Mànega i ràcords (en període 

d'informació pública). 

• UNE 23102-5 Components de BIE amb mànega de 45 mm. Part 5: Llança i filtre (en període 

d'informació pública). 

 

Detectors d'incendis: 

 

Dins dels detectors d'incendis cal distingir: 

 

Detectors de fums: 

 

• UNE 23007- Part 7-1982. Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. 

• Part 7: Detectors puntuals de fums. Detectors que funcionen segons el principi de difusió o 

transmissió de la llum o de ionització. 

• Els detectors de ionització, que contenen una font radioactiva independentment de la seva funció 

detectora i les seves característiques en relació amb ella, han de satisfer els requisits que com a aparell 

radioactiu exigeix l'Ordre del Ministeri d'Indústria, de 20 de Març d'1.975 (BOE d'1 Abril sobre “Normes 

d'homologació d'aparells radioactius” que implica una específica aprovació Ministerial), publicada en el 

BOE i que no suposa un compliment de la resta de les especificacions exigides com a element 

detector. 

• Tots dos tipus de detectors d'incendis compliran. 

• Estaran composts d'un sòcol i d'un element sensible desmuntable del sòcol. 

• El sòcol ha de permetre que se li munti un detector de qualsevol dels tipus especificats. És a dir, la 

variació del tipus de detector no ha d'obligar a cap modificació mecànica ni elèctrica, de qualsevol altre 

tipus. 

• El sòcol se subministrarà i instal·larà amb una coberta protectora de pols i pintura. El sòcol muntat i 

connectat, i amb la seva coberta col·locada, permetrà la comprovació de continuïtat i aïllament de les 

línies de connexió. 

• El sòcol contindrà les bornes de connexió als conductors elèctrics i estarà preparat per fixar-ho al 

sostre o paret. Les bornes testaran senyalitzades. 

• La línia de connexió als sòcols estarà formada per dos conductors. 

• El sòcol portarà incorporada un senyal lluminós que s'il·luminarà de forma fixa o intermitent quan el 

detector de senyal, d'alarma. 

• El sòcol permetrà que se li connecti amb dos conductors almenys, un senyal lluminós suplementari a 

muntar separada del sòcol que funciona al mateix temps que el senyal del sòcol. 
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• El sòcol estarà fabricat amb material autoextinguible. 

El sòcol disposarà de guies mecàniques i un altre sistema que impedeixi materialment la col·locació 

incorrecta de l'element sensible. 

• Els detectors funcionaran a baixa tensió (20-24 V cc.) i no han de contenir cap part. 

• El corrent de repòs de cada detector ha de ser inferior a 200 microamperis. 

• Els detectors que donin alarma, una vegada desapareguda la causa d'alarma i rearmat el sistema, 

estaran de nou disposats per produir una nova alarma, sense necessitat de substituir cap peça ni 

manipular el detector. 

• Els elements sensibles seran desmuntables del sòcol sense necessitat de pujar a una escala o 

bastida, mitjançant un dispositiu extracte accionable des del sòl per un sol operari. 

• Els elements sensibles podran fixar-se al sòcol amb un dispositiu mecànic que impedeixi la seva 

extracció. Aquesta fixació no impedirà l'extracció amb el dispositiu extractor citat. 

• Els elements sensibles tipus iònic tindran dues cambres d'ionització, una exterior de mesura i una 

altra interior de referència. L'element ionitzant serà Americium 241. Cada detector tindrà una llegenda 

amb el tipus i activitat de ionitzant. 

• Els elements sensible de tipus iònic podran ser de reacció retardada, és a dir, que per donar l'alarma 

es requereix que el gas de combustió romangui de 20 a 40 seg. Per retardar l'acció no haurà de 

canviar-se el detector sinó que el mateix detector podrà commutar-se a acció retardada i viceversa 

quantes vegades es desitgi sense cap utillatge especial. Aquest estat de retard ha de ser indicat sobre 

el detector de forma visible des del sòl del risc. 

• La sensibilitat dels elements sensibles de tipus iònic ha de regular-se almenys a tres nivells. 

• El nivell de sensibilitat al fet que un element s'ha graduat, serà visible sense necessitat d'obrir ni 

desmuntar el detector. 

• Les obertures d'entrada de fums en la càmera externa de l'element sensible de tipus iònic, seran 

regulables. 

• L'extracció d'un element sensible d'un sòcol donarà un senyal d'avaria que indiqui com de les línies 

existents s'ha produït l'extracció. 

• Els elements sensibles a les flames tindran una cèl·lula sensible a les radiacions infraroges o 

ultraviolades. 

• Tots els tipus de sòcols i elements sensibles estaran acceptats per al seu ús en la detecció d'incendis. 

• La mesura màxima de cada element sensible muntat en el seu sòcol seran de 85 mm. d'altura i 110 

mm. de diàmetre. 

Certificant la conformitat de tots ells segons UNE 23007. Estès per subministrador. 

 

Central de senyalització i control: 

 
 

La central de senyalització i control ha de reunir tots els dispositius necessaris per rebre, controlar, 

registrar i transmetre els senyals procedents dels elements detectors connectats a la mateixa i per 

accionar tots els dispositius d'alarma. 

Les característiques i condicions requerides a la Central de senyalització i control, així com els seus 

mètodes d'assaig, estan recollides en la Norma UNEIX 23007 Part 2, 1.982: Components dels sistemes 

de detecció automàtica d'incendis. Parteix 2. Requisits i mètodes d'assaig dels equips de control i 

senyalització. 

 

La Central complirà: 

 

• Serà modular, és a dir, les diferents funcions vénen controlades per mòduls endollables. 

• Estarà precablejada, és a dir, el tipus i quantitat de mòduls que s'endollin no obligarà a cap cablejat ni 

modificació de cablejat. 

• Serà flexible, és a dir, la quantitat de mòduls podrà variar-se sense efectuar modificacions elèctriques 

ni mecàniques en la Central. El nombre de línies ha de ser variables almenys de 4 a 24. 

• Tots els circuits estaran vigilats i les avaries se senyalitzaran. Disposaran d'un polsador de prova de 

llum. 

• Mitjançant teclat de mà situat en la mateixa Central, podrà programar-se: 

 

� L'organització d'alarma 

� Dependència entre dues línies de detecció (doble detecció). 

� Combinació de sortides de comandament. 

 

• Podrà senyalitzar i manar sistema d'extinció. 

• Podrà senyalitzar i manar sistema de detecció de gasos explosius. 

• Serà integrable a un sistema integrat de seguretat de les característiques específiques en l'apartat 1 

de les presents especificacions. 

• Estarà acceptada per al seu ús en la detecció d'incendis. 

• Tindrà unes dimensions màximes de 900 mm. (ample) x 1200 mm. (alt) 300 mm. (profund). 

Certificant la conformitat de tots ells segons UNE 23007. Estès per subministrador. 

 

Polsadores d'alarmes 

 

• Estarà compost per una caixa de muntatge, un marc de recobriment, una làmina de cristall, un LED de 

senyalització, el conjunt polsador, contactes elèctrics i mecànics de bloqueig. 
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• La caixa contindrà els diferents elements del conjunt i serà en material sintètic “Macrolón” de color 

vermell, podrà muntar-se vista o encastada. 

• Marc de recobriment, allotjarà la làmina de cristall i serà fàcilment desmuntable afluixant un cargol. 

Serà del mateix material i color que la caixa. 

• Díode LED electroluminiscent, s'il·luminarà quan s'accioni el polsador per facilitar la seva ràpida 

localització, i serà de color vermell. 

• Làmines de cristall, portarà gravades una casa en flames i caldrà el seu trencament per accedir al 

polsador. Es protegirà mitjançant una fina làmina de plàstic autoadhesiva per evitar possibles talls. 

• Conjunt del polsador, amb contactes elèctrics per al seu accionament, caldrà pressionar-ho fins que 

quedi en posició de enclavament. la tensió d'explotació podrà ser entre 12 i 50 V. El corrent d'explotació 

elèctrica serà de 80 dt.. La protecció elèctrica serà IP-40. 

• Mecanisme de bloqueig, mantindrà el polsador una vegada accionat, en posició activat, amb 

contactes tancats i LED il·luminat, i es mantindrà en aquesta posició fins que el personal de vigilància 

ho desactivi. Aquesta maniobra podrà realitzar-se fàcilment sense necessitat de desmuntar el mateix. 

El muntatge podrà veure vist o encastat. 

 

Certificant la conformitat de tots ells segons UNE 23007. Estès per subministrador 

 

Taula 8.1.1Característiques: 

 

 

 

 

 

 

 

La Norma UNE esmentada podrà substituir-se per una altra norma internacional segons el parer de 

l'Adreça Tècnica, com la DIN 50049-21 en una altra similar. 

 

Dispositius d'alarma-sirenes 

 

Els dispositius d'alarma acústics i òptics han de ser de característiques tals que no pertorbin el 

funcionament de la instal·lació del sistema de detecció i han de satisfer les disposicions de 

l'Administració amb caràcter general, i especialment, les relatives a l'Ordenança General del Treball. 

Aquests dispositius seran, una balisa exterior i una sirena de les següents característiques: 

 
 

Balisa Exterior: 

 

Quan existeixi alarma d'incendis a l'edifici la Central automàticament posarà en servei un llum exterior 

lluent de color ambre situada en l'accés de l'edifici com a indicació per als bombers i forces de l'exterior. 

 

• L'alimentació serà de 24 V. cc i per línia independent. 

• La balisa serà del tipus intempèrie. 

• Se situarà segons queda grafiat en els plànols de projecte. 

• S'instal·laran sirenes acústiques per senyalitzar l'alarma General. Això es produirà accionant un 

polsador situat en la Central de Senyalització. 

• S'instal·laran segons ve grafiat en els plànols adjunts. 

• Seran de molt baix consum i del tipus electrònic, 30 dt.. consum màxim i 100 dB(A) a 3 m. 

• Tindran la possibilitat d'actuació amb dues tonalitats seleccionables prèvia instal·lació. 

 

Generador de fums i ampolles. 

 

Els edificis disposaran d'un generador de fums i ampolla. La seva funció és posar en servei i controlar 

periòdicament el funcionament dels detectors de fums per ionització mitjançant aerosol de boira 

polvoritzada. 

Està composta per un tub de plàstic amb maniguets de goma i estrep per subjectar el pulveritzador de 

gas de prova, muntat de forma giratòria en una empunyadura amb barra de subjecció. 

El contingut del pulveritzador de gas de prova, serà suficient per provar aproximadament 500 detectors 

de fum de ionització. 

 

Xarxa d'alimentació elèctrica. 

 

Els materials que componen la xarxa d'alimentació elèctrica per al sistema de detenció automàtica 

tindran les següents característiques mínimes: 

 

• Tubs de grau de protecció mecànica IP-7 

• Caixes de derivació estances IP-55 

• Conductors de coure electrolític flexibles unipolars amb un aïllant de 750 V. 

 

Extintors Portàtils 
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DISSENY I CONSTRUCCIÓ. 

 

Els extintors han de calcular-se i construir-se segons s'estableix en l'Art. 7º de la ITC-MIE-AP5 i la 

norma UNE 23- 110-86/3 

 

Els extintors compresos en el punt 1.1 de l'art. 3º de la ITC-MIE-AP5 i les ampolles per contenir gas 

impulsor en els extintors compresos en el punt 2.1 de l'art. 3º de la ITC-MIE-AP5, han de dissenyar-se i 

construir-se segons estableix l'art. 3º de la ITC-MIE-AP7. 

Els recipients per a pressions inferiors a 30 bar estaran construïts per virolat del cilindre i dos fons 

embotits, soldats sota atmosfera inerta. 

Per a pressions superiors a 30 bar, el recipient es fabricarà en una sola peça per un procés d’embutició 

o extrusionat o forjat. 

El cos tindrà un *rodapié soldat al fons, per poder-ho recolzar al sòl. 

El recipient estarà protegit exteriorment contra la corrosió atmosfèrica i interiorment contra l'agent 

extintor, particularment en els quals usin aigua. El fabricant haurà de garantir una durada de 20 anys 

contra la corrosió. 

El sistema de pressurització estarà incorporat i s'aplicarà, solament en el moment de la seva utilització, 

excepte l'anhídrid carbònic que es autopresuritzarà per la seva pròpia tensió de vapor. 

L'agent de presuritzante serà nitrogen o anhídrid carbònic secs per a la pols i anhídrid carbònic per a 

l'aigua ; els agents halogenats es presuritzaran amb nitrogen. 

Cada extintor portarà incorporat un suport per a la seva fixació a paraments verticals o pilars. 

 

IDENTIFICACIÓ DE L'EXTINTOR 

 

Color 

 

A reserva de les disposicions reglamentàries nacionals, el color del cos de l'extintor ha de ser vermell 

(Apartat 6.1. de la UNE 23-110-85/5). 

 

Inscripcions 

 

Els extintors aniran proveïts d'una etiqueta de característiques, tal com estableix l'Art. 10º de la ITC-

MIE-AP5, que haurà de contenir com a mínim les següents dades: 

 

• Nom i raó social del fabricador o importador que ha registrat el tipus al que correspon l'extintor. 

 
 

• Temperatura màxima i mínima de servei. 

• Productes continguts i quantitat dels mateixos. 

• Eficàcia per als extintors portàtils d'acord amb l'indicat en l'apartat 1.4.2. 

• Tipus de foc pels quals no ha d'utilitzar-se l'extintor. 

• Instruccions d'ocupació. 

• Data i contrasenya corresponent al registre de tipus. 

 

Aquesta etiqueta ha de ser dissenyada segons indica l'apartat 6.2. de la UNE 23-110-85/5, i anirà 

redactada almenys en castellà. 

 

Plaques 

 

L'extintor anirà proveït d'una placa de disseny, conforme amb les indicacions de l'Art. 10º de la ITC-

MIE-AP5, en la qual aniran gravats les següents dades: 

 

• Pressió de disseny. 

• Nombre de la placa de disseny que s'assigni a cada aparell, el qual serà exclusiu per a cada extintor. 

• Data de la primera prova i successives i marca de qui la realitza. 

 

Queden exceptuats de complir els anteriors requisits els extintors permanents presuritzats en els quals 

l'agent extintor proporciona la seva pròpia pressió d'impulsió, tal com els de anhídrid carbònic, que 

portaran les inscripcions reglamentàries per a les ampolles de gasos. 

 

DISPOSICIONS ESPECIALS 

 

• Buidatge controlat. 

 

Tots els extintors han d'estar proveïts d'un dispositiu d'obertura amb tancament de recuperació 

automàtic i que permetrà la interrupció temporal del doll, no admetent-se el tancament per volant. 

 

• Posició de funcionament. 

 

La posada en funcionament dels extintors ha d'efectuar-se sense maniobres d'inversió. 

Els òrgans de funcionament dels extintors han d'estar situats o bé totalment en la part superior de 

l'extintor, o bé en la part superior de l'extintor i en l'extrem de la mànega o del filtre. 
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• Mànega i llança. 

 

Els extintors l'agent dels quals extintor té una massa superior a 3 Kg. o un volum superior a 3 l. han 

d'estar equipats amb mànega i filtre o llança. El conjunt de la mànega i filtre ha de tenir una longitud 

igual al 80% de l'altura de l'extintor, amb un mínim de 400mm. 

 

• Productes halogenats. 

 

Els productes halogenats o la seva barreja amb altres agents extintors, utilitzats en els extintors, han 

d'estar d'acord amb la Reglamentació en vigor al país en què es va a utilitzar l'extintor. 

 

• Agents propulsors. 

 

Els agents propulsors han de ser productes no inflamables. 

 

Boca d'Incendis Equipada de 25 mm. 

 

Els seus materials i components han de complir les exigències indicades en la norma UNE 23-402-89, 

de les quals s'han de destacar les següents: 

 

Armari 

 

Les dimensions de l'armari seran tals que permeti una separació de 50 mm. entre els elements a 

accionar i les parts fixes, a fi de facilitar la seva extracció i maneig i evitar danys a l'usuari i al propi 

equip. 

Disposarà d'obertures de ventilació amb una superfície mínima de 25 cm², així com trepants en la seva 

part inferior que permetin el desguàs. 

Els seus cants no han de ser vius per evitar danys a les persones. 

Podrà ser encastat o de superfície. 

Tindrà una porta amb vidre pla recuit de 3 mm. d'espessor amb rètol “ TRENQUI'S EN CAS D'INCENDI 

“, en lletres com a mínim de 20 mm. d'altura i 15 mm. d'ample. El color del rètol i de les parts pintades 

de l'armari serà vermell, segons la norma UNE 1-115. En cas de tenir porta opaca, haurà de 

senyalitzar-se amb el símbol de B. I. I. segons UNE 23-033-81/1. 

El sistema d'obertura permetrà la revisió periòdica sense necessitat de trencar el vidre. 

 

 
 

Vàlvula 

 

Serà del tipus de bola i volant, amb les boles d'entrada i sortida amb rosca gas W. Interior de 1”. Serà 

construïda en llautó i PN 16. Opcionalment podrà instal·lar-se una vàlvula d'obertura automàtica en lloc 

de la manual, que haurà d'obrir el pas d'aigua en un màxim de cambra de voltes de devanadora. Els 

components de la vàlvula automàtica no podran ser d'aliatges ferris excepte si és d'acer inoxidable F-

3504 segons norma UNE 36-016. 

Entre el volant de la vàlvula i les altres parts fixes de la BIE., haurà d'existir una distància mínima de 20 

mm. 

 

Suport Mànega 

 

Serà de devanadora giratòria que permetrà l'extensió de tota la mànega. L'alimentació serà axial i 

permetrà el pas d'aigua amb la mànega enrotllada. El tambor cilíndric sobre el qual s'enrotllarà la 

mànega, tindrà un diàmetre almenys de 20 cm. 

El suport de la mànega no tindrà cap dispositiu de bloqueig. 

Podrà desenrotllar-se la mànega en qualsevol adreça horitzontal, mitjançant un dispositiu de canvi 

d'adreça o mitjançant el desplaçament de la devanadora en un arc mínim de 120º. 

Els components del dispositiu giratori de pas d'aigua axial a través de l'eix de la devanadora cap a la 

mànega, no podran ser aliatges fèrrics, excepte si és d'acer inoxidable F-3540 segons UNE 36-016. 

La distància mínima entre l'armari i la *devanadera serà de 20 mm. 

Manòmetre 

Serà d'escala 0 i 16 Kg/cm², com a mínim de classe 2. El diàmetre de la seva esfera de 50 mm. La 

seva rosca serà de gas W. ¼ “ exterior. 

Anirà connectat en la vàlvula sobre la boca d'entrada. 

 

Mànega 

 

Complirà la norma UNE 23-091-83/3A. 

La seva longitud serà de 20 o 30 m. 

Ràcords. 

En cas que les connexions de mànega siguin desmuntables, els ràcords compliran la norma UNE 23-

400-82/1 1R i seran, ràcord fix rosca gas W. Exterior de 1” per connectar a la sortida de la vàlvula i 

ràcords per a mànega d'impulsió. 

Llança-filtre 
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Serà de triple efecte, per utilitzar en forma de doll, pulverització o cortina, i portarà un dispositiu 

d'obertura i tancament del pas d'aigua. 

En cas que el filtre es pugui muntar directament sobre el ràcord, es podrà prescindir de la llança, 

sempre que el filtre es pugui manejar bé d'aquesta forma, en aquest cas el sistema de tancament anirà 

incorporat en el filtre. 

La llança-filtre tindrà la boca d'entrada amb rosca gas W. de 1” i portarà acoblada un ràcord de 

connexió segons UNE 23-400-82/1 1R amb rosca gas W. de 1”. 

 

Xarxa Hidràulica especifica de BIE. 

 

Les canonades de la xarxa d'aigua d'alimentació de les B.I.I. seran d'acer soldat elèctricament segons 

normes UNE-19.040/19.041/19.042 /19.043 i 19046, i galvanitzacions en calenta, havent de complir les 

característiques definides en la norma UNE 37.501. 

L'acabat es realitzarà a força de raspallat d'òxid, amb dues capes de imprimació i dues capes d'esmalt 

sintètic de color vermell. 

En cas que existeixin trams enterrats, anirà protegida contra la corrosió per cinta especial i quan sigui 

necessari, contra els esforços mecànics per causes externes, gelades o corrents paràsits. 

La unió de les canonades i les derivacions i canvis d'adreça es realitzaran mitjançant accessoris 

roscats de fosa mal·leable segons UNE 19491 “Accessoris roscats de fosa mal·leable per a canonades. 

Designació. Característiques i assajos”, equivalent a la norma DIN 2950 i ISO 49. 

La rosca emprada serà rosca gas Whitworth, segons UNE 19009, parteix 1, equivalent a la norma DIN 

2999, parteix 1, i ISO 7/1-1982. 

Els diàmetres nominals mínims de les canonades d'alimentació, perquè la velocitat màxima de l'aigua 

sigui de 3m/s, amb els cabals que s'exigeixen , seran : 

 

• 1 ½ ” (40 mm.) per a funcionament simultani de dues B.I.I. de 25 mm. 

• 2” (50 mm.) per a funcionament simultani de dues B.I.I. de 45 mm. 

 

El diàmetre de les mateixes serà tal que mantingui les pèrdues de càrrega dins del límit acceptable. 

Haurà de presentar-se els corresponents certificats del fabricador de tub i igualment els diàmetres 

exteriors i espessors. 

 

NORMES D'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

 

Execució de les instal·lacions d'incendis 

 
 

A.- Implantació de detectors de fums 

 

Els detectors de fums s'implantaran segons s'indica en plànols i memòria, quedaran perfectament 

alineats l'emissor i el receptor. Entre tots dos no existirà obstacle ni mig perturbador que els pugui 

activar. 

 

B.- Polsadors d'alarma 

 

Els polsadors d'alarma se situaran en els llocs definits en plànols, no obstant això, per a la seva 

implantació s'observaran les següents instruccions generals. 

 

• Els polsadors han de situar-se en punts de molt fàcil accés i han de ser perfectament visibles. 

• La distància a recórrer des de qualsevol punt de l'àrea protegida fins a aconseguir un polsador 

d'alarma de la instal·lació que ho protegeix ha de ser inferior a 25 metres. 

• Quan per les condicions particulars de la decoració o utilització dels locals protegits puguin produir-se 

dificultats en la localització dels polsadors d'alarma, se senyalitzarà la possessió de cadascun d'ells, 

pels mitjans especificats en la Norma UNE 23.033-81. 

 

C .- Dispositius d'alarma sirenes 

 

Els dispositius d'alarma acústica i òptica se situaran en la central de senyalització i control o al costat 

d'aquesta. Si la central no està vigilada permanentment pel personal, han de repetir-se els dispositius 

d'alarma en un lloc permanent vigilat. 

La indicació d'alarma d'incendi, sempre es farà per un dispositiu lluminós en color vermell i una 

indicació lluminosa a la zona d'incendi. 

Els dispositius d'alarma acústica es protegiran contra danys mecànics, pols i altres causes d'avaria. 

Els dispositius de senyalització d'avaria, amb indicació òptica-acústica, se situessin en la central de 

senyalització i control. La indicació d'avaria es donarà per un senyal clarament diferenciat del senyal 

d'alarma d'incendi. 

 

D.- Xarxa d'Alimentació Elèctrica 

 

Estesa de Línies Interiors 
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Segons la utilització dels locals on s'instal·laran els sistemes de detecció atenent a la deterioració 

mecànica i un cert grau de resistència al foc, tindran les classes següents d'estesa admissible: 

 

a) Estesa superficial o fals sostre. 

 

Tub aïllant rígid de PVC amb baixa emissió d'halògens. El tub anirà adossat al paviment i rebut 

mitjançant abraçadores o suports a decidir per la direcció facultativa i reflectida en pressupost. El 

diàmetre del tub en funció del nombre de conductors ( veure apartat conductors) serà el següent: 

 

Taula 8.1.2.Diàmetre del tub 

 

 

 

 

Connexió Elèctrica Conductors 

 

Les connexions elèctriques dels detectors, polsadors, indicadors d'acció, sirenes, etc. s'efectuessin 

amb conductors unipolars. L'aïllament serà V-750 per a tots els conductors i el tipus de conductor serà 

flexible de coure sense estanyar. 

Les seccions seran com a mínim: 

 

• Línies detectors: 1,5 mm². 

• Línies sirenes: 1,5 mm². 

 

Resta de línies: 1,5 mm². 

 

Caixes de derivació, distribuïdors 

 

Les caixes de derivació es marcaran en vermell externa i internament ( mitjançant un punt adhesiu 

vermell ) que indicaran que són línies de detecció d'incendi. Seran el tipus estanco protecció IP55. 

L'entrada del tub a la caixa es realitzarà mitjançant cons d'entrada o prensaestopes. 

 

Entroncaments 

 

 

 
 

Els entroncaments s'efectuaran per borns a cargol i amb protecció de fils mitjançant terminals, els borns 

sense protecció del fil no són admissibles. 

 

Influències en les línies 

 

En cap cas podran passar pel mateix sistema de detecció amb cables d'energia, F.M., enllumenat, etc. 

Sempre es guardarà una distància mínima de 30 cm a causa que existeix la possibilitat d'influència 

inductiva de les línies de detecció d'incendis per línies de corrent industrial. No s'admetran, que les 

línies tinguin contacte, o estiguin subjectes a tubs de calefacció, canonades d'aigua calenta, canals 

d'aire condicionat o de ventilació. 

 

F.- Extintors 

 

La normativa vigent no és gens restrictiva quant a la posició d'aquests aparells d'extinció. La seva 

implantació ve recollida en plànols, no obstant això s'observaran les següents regles generals: 

• Els extintors han d'emplaçar-se propers als punts on es consideri que existeix major probabilitat 

d'originar-se un incendi. 

• Han de situar-se, en tot cas, propers a les sortides del sector d'incendi que protegeixen i en els 

recorreguts d'evacuació. 

 

G.- Implantació de BIE 

 

Les BIE s'implantaran segons la ubicació que ve grafiada en plànols, no obstant això per a la seva 

implantació se seguiran les següents Normes Generals: 

Les BIE han d'instal·lar-se sòlidament fixades en paraments o pilars, preferentment prop de les portes 

de sortida i en els recorreguts d'evacuació, però mai han de constituir per a la utilització de les vies 

d'evacuació. 

 

• El centre geomètric de les BIE 45 mm. han d'estar a una altura inferior a 1,50 m. en relació amb el sòl. 

• Les BIE 25 mm., poden instal·lar-se a qualsevol altura sobre el sòl, sempre que el filtre i la vàlvula 

manual d'obertura es trobin a una altura màxima d'1,50 m. en relació amb el sòl. 

• La separació màxima entre cada BIE i la seva més propera serà de 50 m. 

• Les BIE se senyalitzaran quan sigui difícil la seva localització, utilitzant el senyal establert en UNE 

23.033. 
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• S'haurà de mantenir al voltant de cada BIE una zona lliure d'obstacles prou àmplia com a parell 

permetre l'accés a la mateixa i la maniobra, extensió i actuació amb la mànega. 

 

H.- Execució de les canalitzacions hidràuliques 

 

Totes les canonades en els casos en què vagin encastades en paraments o sota solats, es protegiran 

amb pintura antioxidant de base asfàltica. Les unions i peces especials aniran roscats. 

Quan la conducció vagi rebuda en els paraments o en forjats mitjançant grapes, aquestes seran d'acer 

galvanitzat, interposant anells elàstics de goma o feltre amb separació màxima de dues mil mil·límetres 

entre grapes. 

Quan la canonada travessi murs, envans o forjats, es disposarà un maniguet passamur de fibrociment 

amb folgança mínima de deu mil·límetres i s'emplenarà l'espai lliure amb masilla plàstica. 

Totes les canonades es netegessin de brutícia, òxids, pellofes i altres matèries estranyes, deixant-les 

en condicions per pintar-les. La pintura de protecció es donarà abans de muntar la canonada perquè 

d'aquesta forma s'eviti que es quedin sense pintar zones de difícil accés. Una vegada instal·lada, es 

repassaran els desperfectes. 

La canonada galvanitzada s'imprimirà amb dues mans de pintura asfàltica si queda encastada. Els 

suports una vegada construïts i abans del seu muntatge, s'imprimiran tots els elements metàl·lics no 

galvanitzats amb una capa de mini. 

Abans de procedir al seu aïllament o al seu pintat, es netejaran amb cura dels residus que hagin pogut 

acumular al llarg del seu muntatge, repassant de pintura les zones perjudicades. 

 

Totes les canonades, sense aïllar i vistes, es pintaran amb dues mans de pintura vermella en tota la 

seva longitud. Els suports es repassaran amb la pintura establerta com d'acabat. 

En els punts de la xarxa d'aigua en què siguin previsibles esforços mecànics sobre les canonades per 

causes extremes, hauran de protegir-se les canonades de forma eficaç per evitar efectes perjudicials. 

 

PROVES REGLAMENTÀRIES 

 

Independentment de la tramitació administrativa assenyalada en els anteriors apartats, referent a la 

posada en servei de les instal·lacions, les empreses subministradores de l'energia procediran abans de 

la connexió de les seves instal·lacions a les seves xarxes de distribució, a verificar les mateixes en 

relació amb l'aïllament que presenten en relació amb terra i entre conductors, així com respecte als 

corrents de fugides que es produeixin amb els receptors d'ús simultani connectats a la mateixa en el 

moment de realitzar la prova. 

 
 

Els valors obtinguts no seran inferiors a 250.000 Ohm. pel que es refereix a la resistència d'aïllament, 

determinada segons s'assenyala en la Instrucció MI.BT.017. 

 

Els corrents de fugida, en les condicions anteriorment indicades, no seran superiors, per al conjunt de 

la instal·lació o per a cadascun dels circuits en què aquesta pugui dividir-se a l'efecte de la seva 

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

els contactes indirectes. 

Per tractar-se de local de Pública Concurrència, l'instal·lador o *mantenedor si escau, realitzaran les 

proves establertes en l'Ordre de Conselleria D´Indústria Comerç i Turisme de 31 de Gener d'1.990, 

prèviament a la recepció provisional de les obres. 

 

 Llistes de comprovació instal·lació incendis 

 

Es realitzaran les següents proves, prèvies a la captació de les instal·lacions de detecció i extinció 

d'Incendis, corresponents a les NORMES CEPREVEN, els impresos de les quals s'adjunten a 

continuació. 

Aquests impresos hauran de ser farcits, executant les proves, en ells esmentades sobre les 

instal·lacions acabades; i es lliuraran a la Direcció facultativa. 

 

Sistema de detecció i alarma 

 

Assajos per a la Recepció. 

 

Es procedirà a comprovar la marca, tipus i model dels següents elements: 

 

• Detectors d'incendi 

• Dispositius de senyalització d'activació de detector. 

• Polsadors d'alarma 

• Alarmes acústiques 

• Retenedors electromagnètics de portes. 

• Central d'alarmes 

• Canalització del cablejat, sistemes de fixació. 

• Verificació de material, secció i aïllament de cables per a interconnexió de detectors, central i 

• indicadors. 

• Es verifiqués el compliment de normes mitjançant certificats aportats pel fabricant. 
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Execució 

 

• Comprovació de la ubicació dels elements de detecció i alarma. 

• Verificació de connexionat. 

• Verificació del traçat i canalització del circuit hidràulic 

 

Proves 

 

• Comprovació de funcionament de: 

• Polsadors 

• Alarma òptica i acústica. 

• Central d'alarma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


