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RESUM 
 

El present projecte tracta sobre l’execució de les instal·lacions d'una casa de colònies formada 
per 4 edificis situada a La Pobla de Lillet. 

 
Per a la realització de les instal·lacions es pretén realitzar un traçat òptim tenint en compte la 
normativa aplicable i es procura utilitzar materials amb un cicle de vida alt per a minimitzar el 
manteniment. Amb aquestes dos premisses es redueix el cost material i mediambiental, factors 
que avui dia són fonamentals per al progrés sostenible del planeta. 

 
Les instal·lacions realitzades són les següents: 
 
Instal·lació de lampisteria, A.C.S. i solar: subministrament d’aigua freda sanitària, producció i 
distribució d’aigua calenta sanitària i producció d’A.C.S. mitjançant captadors solars. 
 
Instal·lació de Sanejament: Sistema separatiu per a evacuació d’aigües residuals i aigües 
pluvials. 
 
Instal·lació de Calefacció: Sistema de distribució bitub mitjançant un sistema de calefacció  
centralitzat. 
 
Instal·lació de ventilació:  Expulsió de l’aire de cuines i cambres de bany mitjançant campanes 
i extractors. 
 
Instal·lació de gas propà: Subministrament de gas propà als aparells de consum de les cuines i 
a la  caldera de producció d’A.C.S. i calefacció. 
 
Instal·lació elèctrica: Subministrament d’electricitat als aparells de consum, a les lluminàries i a 
les lluminàries d’emergència. 
 
Instal·lació de telecomunicacions: Donar accés a internet (STBA), televisió per cable, satèl·lit i 
radio (RTV) i accés telefònic (STDP). 
 
Instal·lació de contra incendis: Dotació de bases d’incendi equipades (BIES), extintors, 
detectors d’incendi, llums d’emergència i senyalització d’emergència. 
 
Instal·lació de piscina: Dotació de sistemes d'impulsió, renovació, filtratge de l'aigua i 
instal·lacions de fontaneria, sanejament, electricitat i protecció d'incendis per a una sala 
adherent a una piscina de lleure. 
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1. INTRODUCCIÓ           
  
1.1. Autor del projecte i objectius           

 
El desenvolupament del present Projecte de Fi de Grau ha estat elaborat per l’estudiant 
Marc Vallés Bernat, que en els darrers anys ha cursat els estudis de Ciències i Tecnologies de 
l’edificació a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. 

 
El seguiment i la supervisió d’aquest projecte ha esta realitzat pel professor universitari Enrique 
Capdevila Gaseni, pertanyent al Departament de Construccions Arquitectòniques II. 

 
L’objecte del Projecte de Fi de Grau és el desenvolupament executiu de les instal·lacions 
d'una casa de colònies formada per quatre edificis situats a la Pobla de Lillet. 

 
Per a la realització del mateix s’han aplicat els coneixements adquirits durant el transcurs 
d’aquests anys a la universitat tot procurant realitzar les instal·lacions més eficients possibles 
adequant-les al Codi Tècnic de l’Edificació. 

 
 
1.2. Descripció dels edificis           

 
Els edificis d’aquest projecte estan constituïts per quatre blocs aïllats situats en una zona aïllada, 
plana, a la muntanya, on hi arriben diversos senders muntanyencs. Els edificis estan destinats a 
albergar grups d'infants de colònies de centres d'esbarjo, d'esplai i d'escoles. Les superfícies es 
divideixen de la següent manera: 
 
L'edifici 1 està format per planta baixa i planta primera i coberta i té una superfície construïda 
de 664, 25 m². 
 
L'edifici 2 està format per planta baixa i planta primera i coberta i té una superfície construïda 
de  534,11 m². 
 
L'edifici 3 està format per planta baixa i planta primera i coberta i té una superfície construïda 
de 428,26 m². 
 
L'edifici 4 està format per planta baixa, planta primera, planta segona i coberta i té una 
superfície construïda de 451,01 m². 
 
A més dels edificis principals, també hi han un edifici auxiliar de 40,58 m²  i un edifici a la zona 
de piscina de  42,70 m² de superfície construïda.  
 
En resum l'alberg té cabuda per a 160 places. La superfície útil total de l'edifici projectat és de 
1.826,99 m² i  la construïda de 1950,91 m². 
 
 
1.2.1 Composició dels edificis   

 

 
Edifici 1 
 
Està compost per planta baixa i planta primera. Les dues plantes tenen accessos independents 
i no es comuniquen. 
 
 
 

A planta baixa hi trobem una sala d'activitats, els lavabos de planta baixa, dos trasters i una 
sala tècnica. 
 
A planta primera hi ha 7 habitacions de 8 places, amb les seves dutxes i lavabos a l'interior.  
 
L’accés a les habitacions es realitza pel passadís de la planta primera, que comunica amb 
l'exterior. A la planta primera també s'hi troba la sala d'estar per a ús dels monitors i un lavabo 
de planta, de discapacitats. 
 
Edifici 2 
 
Està compost per planta baixa i planta primera. Les dues plantes tenen accessos independents 
i no es comuniquen. 
 
A planta baixa hi trobem una sala d'activitats, la sala de calderes i una altra sala tècnica. 
 
A planta primera hi ha 4 habitacions de 10 places, amb les seves dutxes i lavabos a l'interior.  
 
L’accés a les habitacions es realitza pel passadís de la planta primera, que comunica amb 
l'exterior.  

 
Edifici 3 
 
Està compost per planta baixa i planta primera. Les dues plantes tenen accessos independents 
i no es comuniquen. 
 
A planta baixa hi trobem una sala d'activitats, una sala de monitors, una sala tècnica i el rebost. 
 
A planta primera hi ha el menjador, la cuina i els serveis del menjador. 
 
Edifici 4 
 
Està compost per planta baixa, planta primera i planta segona. Les plantes es comuniquen per 
una escala. 
 
A planta baixa hi trobem una sala d'activitats, els lavabos de planta baixa, una sala tècnica, 
una habitació, un despatx i una sala de monitors. 
 
A planta primera hi ha 4 habitacions de 4, 8 i 12 places, uns lavabos de planta i un lavabo 
d'habitació. 
 
A planta segona hi ha 4 habitacions de 6, 8 i 10 places, uns lavabos de planta i un lavabo 
d'habitació. 

 
 
Piscina i Edifici de Serveis    
 
La piscina projectada té una làmina d'aigua de 98 m² (14 x 7 m.) I una profunditat màxima de 
1,60 m. i mínima de 0,70 m. L'accés a ella es realitzarà per un túnel de dutxes.  
 
Al costat de la piscina es construirà un edifici de serveis que servirà a la piscina. A l'edifici de 
serveis s'ubicarà la cambra de bombes i depuració de la piscina. La seva superfície útil és de 
34,65 m² i construïda de 42,70 m². 
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2. Instal·lació de lampisteria 
 
 
2.1. OBJECTE DE L'APARTAT            

  

El present apartat té per objecte definir les característiques tècniques  i  justificació de càlculs 
tècnics de la instal·lació receptora de lampisteria per, de conformitat amb la normativa vigent, 
poder realitzar el subministrament d'aigua freda sanitària freda aigua calenta sanitària en un 
edifici destinat a Casa de colònies i una Piscina d'esbarjo. 
 
 
2.2. SITUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ                                                                               
 
La instal·lació descrita en aquest Projecte està ubicada al municipi de La Pobla de Lillet, en un 
conjunt de cases aïllades que conformen la casa de colònies. 
 
 
2.3. AUTOR DEL PROJECTE            
 
L’autor del present Projecte és: MARC VALLES BERNAT, alumne de Ciències i Tecnologies de 
l'Edificació a l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona. 
 
 
2.4. INSTAL·LADOR AUTORITZAT           
 
La instal·lació la realitzarà l’empresa escollida per la propietat. 
 
 
2.5. COMPANYIA SUBMINISTRADORA          
 
UTE CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ S.L.- INSTAL·LACIONS RIAL S.L. son les empreses gestores del servei 
d’aigües de La Pobla de Lillet. 
 
 
2.6. NORMATIVA             
 
Per a la realització del Projecte s'han tingut en consideració les següents Normatives, 
Reglaments i Ordenances vigents en la data de realització del mateix: 
 
- CTE - DB - HS : Salubritat , HS-4 : Subministrament d'Aigua. 
- CTE - DB - HE : Estalvi d'Energia , HE -4 : Contribució solar mínima per a Aigua Calenta Sanitària. 
- RITE . REGLAMENT D'INSTAL · LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS (Reial Decret 1.027/2.007 , de 
20 de juliol de 2.007). 
- Norma UNE 94002 "Instal·lacions Solars Tèrmiques per Producció d'Aigua Calenta Sanitària: 
Càlcul de la Demanda d'Energia Tèrmica " AENOR. 
- PGOU del Municipi de La Pobla de Lillet. 
- Normes UNE , d'obligat compliment, per al dimensionament de canonades i , en general, 
qualsevol altre element de la Instal·lació d'aigua. 
-En general totes aquelles normes, resolucions i disposicions d'aplicació general, referents a la 
posada en servei dels aparells sanitaris i, si escau, d'elements de calefacció i aigua calenta 
sanitària. 

 
 
-N.T.E. Norma tècnica de l’Edificació, IFA Instal·lació de Lampisteria; Proveïment, any 1976. 
-N.T.E. Norma tècnica de l’Edificació, IFF Instal·lació de Lampisteria; Aigua freda, any 1973. 
-N.T.E. Norma tècnica de l’Edificació, IFF Instal·lació de Lampisteria; Aigua calenta, any 1973. 
 
 
2.7. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D'AIGUA FREDA SANITÀRIA (A.F.S)     
 
Hi haurà un subministrament general a través de companyia, el qual estarà dotat d’una sola 
escomesa, enterrada per l'exterior, amb un únic comptador que comptabilitzarà el consum de 
tots cinc edificis. Els trams de canonada enterrats aniran a una profunditat suficient per evitar 
qualsevol tipus de perill i la rasa on aniran allotjades tindrà un fons estable, sòlid i totalment 
exempt de pedres o qualsevol altre tipus de material que pugui perjudicar la canonada. Es 
col·locarà el tub de connexió de servei sobre un llit de sorra neta i farcit posterior degudament 
compactat, realitzat amb materials que no danyin ni ataquin la canonada.  
 
A cada edifici es distribuirà individualment amb derivació particular i amb clau de pas 
corresponent. La instal·lació estarà composta per: escomesa, clau de registre, clau de presa de 
companyia, arqueta de comptador general, clau de tall general, tub d'alimentació, 
derivacions a edificis i distribuïdors interiors. 
 
 
I. Escomesa              
 
L’escomesa és el tub que enllaça la xarxa exterior de la companyia amb la instal·lació general 
de la casa de colònies. Estarà situada a l'exterior de la propietat. La connexió es realitzarà 
mitjançant un collarí de presa, que està situat sobre el tub de distribució general. Seguidament 
un tub enllaça amb la clau de registre, que interromp el subministrament d’aigua a l’edifici. Serà 
accessible per a la seva manipulació únicament per part de la companyia subministradora, i 
estarà senyalada adequadament per a permetre la seva identificació. 
 
El seu diàmetre nominal serà de 40 mm. Les condicions de subministrament de l'escomesa seran 
de  cabdal regular i suficient i pressió de 4 kg/cm². 
 
 
II. Instal·lació General            
 
La instal·lació general discorrerà per l'interior de la propietat. Els tipus de canonada plàstica que 
s'empraran per a la instal·lació seran canonades de polipropilè PP-R per a tub exterior, i de 
polietilè PE-X per a les instal·lacions interiors dels edificis. La instal·lació està formada per: 
escomesa, tub d'alimentació general, muntants, distribuïdors i subministraments.  
 
 
a) Clau de presa de companyia           
 
És la clau que interromp el subministrament d’aigua a la casa de colònies. Serà accessible per a 
la seva manipulació la propietat. 
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b) Arqueta de comptador general         
  
L’arqueta del comptador general està instal·lada a un pla paral·lel al terra. Al seu interior 
disposa de la clau de tall general, un filtre de la instal·lació general, el comptador, una altra 
clau, un ràcord de prova, una vàlvula de retenció (antiretorn) i una clau de sortida. 
 
La clau de sortida permet la interrupció del subministrament a l’edifici. La clau de tall general i la 
clau de sortida serveixen per al muntatge i desmuntatge del comptador general. 
 
Les dimensions de l’arqueta del comptador, segons la Norma tecnològica de l'edificació són:      
 

Llarg: 2100 mm, Ample: 700 mm i Alt: 700 mm 
 

c) Clau de tall general            
 
És la clau que interromp el subministrament d’aigua a la casa de colònies. Es situarà en l'arqueta 
de comptador general i unirà el tub provinent del subministrament de companyia amb la 
canonada d'alimentació general d'entrada a l'edifici. Serà de tipus esfera. 
 
 
d) Filtre de la instal·lació general           
 
El filtre de la instal·lació general ha de retenir els residus de l’aigua que puguin ocasionar 
corrosió a les canalitzacions metàl·liques. Serà de tipus Y amb un llindar de filtrat compres entre 
25 i 50 μm, amb malla d’acer inoxidable i bany de plata per evitar la formació de bactèries i 
amb neteja automàtica. Es situarà de tal forma que permeti realitzar les operacions de neteja i 
manteniment sense necessitat de tallar el subministrament d’aigua. 
 
 
e) Vàlvules antiretorn           
   
Se situaran després de dipòsits, acumuladors, de les claus de pas dels edificis i de la clau 
general. Pot ser d'eix horitzontal o vertical, segons requereixi la instal·lació, i té per finalitat 
protegir la xarxa de distribució contra el retorn d'aigües sospitoses. 
 
 
f) Tub d'alimentació distribuïdor           
 
És la canonada que distribueix als edificis. Des de l'arqueta de comptador sortirà una canonada 
d'alimentació que discorrerà per exterior i repartirà a l'altura de cada edifici i a la caldera per a 
aigua calenta sanitària. Disposarà de claus de tall a totes les seves derivacions, per a que quan 
hi hagi una possible avaria a qualsevol punt no s’hagi d’interrompre el subministrament d’aigua. 
 
El traçat del tub d’alimentació es realitzarà per l'exterior. Anirà enterrat i hi haurà registres a 
cada tram per poder fer inspeccions i controlar les possibles fuites, almenys als seus extrems i als 
canvis de direcció. 
 
 
 
 
 
 

III. Instal·lació Interior General Dels Edificis         
 
La distribució interior en els edificis es portarà suspesa del sostre discorrent per fals sostre o vista. 
Els muntants aniran verticalment dins de conductes especialment construïts a tal efecte. 
Finalment es ramificarà en canonades de recorregut vertical descendent cap a cadascun dels 
aparells de consum encastat a la paret. 
 
 
g) Arquetes de pas d'edifici          
  
Es col·locaran empotrades a cada edifici, en disposició vertical o horitzontal, segons la 
necessitat. Al seu interior es disposarà la clau de tall de cada edifici amb la vàlvula antiretorn 
corresponent, que es posarà segons el sentit de circulació de l’aigua. 
 
 
h) Tub distribuïdor i ascendents o muntants        
  
Els tubs distribuïdors, ascendents o muntants són els tubs que discorreran pels edificis distribuïnt 
en horitzontal i vertical per totes les plantes de l’edifici. Es passaran vistos o per llocs que puguin 
ser registrables i amb unes dimensions suficients per a poder fer les operacions de manteniment.  
 
A l'estar situats a l'interior de l'edifici (per conductes tècnics o per l'interior de fals sostre) no serà 
necessari l'aïllament de les canonades. Únicament, si existís alguna raó per la qual hauria de 
passar alguna canonada per l'exterior, a causa de les baixes temperatures que s'assoleixen a 
l'hivern, aquestes haurien aïllar degudament. 
 
 
i) Claus de pas de cada nivell i sectoritzacions         
 
Es trobaran instal·lades sobre el tub ascendent o muntant en un lloc accessible des del nivell al 
qual serveix. S'ha distribuït la instal·lació de forma sectoritzada, per tal que, en cas necessari, pugui 
tancar i deixar sense aigua únicament la zona necessària, i no alterar el funcionament la resta de 
la instal·lació. 
 
 
j) La derivació particular a cambres humides         
 
Des dels muntants i distribuïdors se serveix l'aigua per canonades situades en el fals sostre de la 
zona de passadissos i serveis de cada edifici, i, a fi de fer més difícil el retorn de l'aigua, faran la 
seva entrada a les cambres humides, al costat del sostre, sempre, a un nivell superior al de 
qualsevol dels aparells, mantenint horitzontalment aquest nivell. D'aquesta derivació, o d'alguna 
de les seves ramificacions, arrancaran les canonades de recorregut vertical descendent cap als 
aparells. 
 
Totes les derivacions a les cambres humides seran independents. Cadascuna d'aquestes 
derivacions comptarà amb una clau de tall, tant per aigua freda, com per a aigua calenta. 
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k) La derivació a aparell o punt de consum        
  

Connecta la derivació de la cambra humida o una de les seves ramificacions amb l'aparell 
corresponent o punt de consum i portarà sempre una clau de tall individual. 
 
 
l) Unions, juntes i accessoris          
  
Les unions dels tubs entre si i d'aquests amb la resta d'accessoris es faran d'acord amb els 
materials en contacte i l'execució de les operacions es durà a terme de manera que no es 
provoquin pèrdues d'estanqueïtat en les unions. 
 
En aquells casos en què no és possible la soldadura amb garanties d'estanqueïtat utilitzarem 
unions roscades, essent sempre la rosca de forma cònica i les juntes aniran segellades amb tefló 
degudament homologat pel Ministeri d'Indústria, assegurant, d'aquesta manera, la total 
estanqueïtat de la Instal·lació. 
 
La canonada per tot el seu recorregut estarà subjectada per suports a murs o sostres, de tal forma 
que s'assegurarà l'alineació i estabilitat de la mateixa podent permetre la deformació d'aquesta 
deguda als cops d'ariet i canvis de temperatura, per la qual cosa aquestes subjeccions tindran 
una folgança que permeti la dilatació i la contracció de la canonada. En aquells llocs en què els 
tubs poguessin estar exposats a xocs aniran protegits per una beina de material resistent. 
 
 
 
2.8. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA (A.C.S.)     
 
L' A.C.S. es produeix mitjançant un sistema centralitzat amb contribució solar mínima per a la 
producció d'aigua calenta sanitària ( segons indica el CTE - DB - HE 4) . 
 
El sistema A.C.S. solar està calculat segons s'indica en l'annex situat al final d'aquest apartat de 
la memòria, però bàsicament estarà compost de col·lectors solars tèrmics pels quals fluirà un 
líquid caloportador que és escalfat pel sol. Des d'aquests panells mitjançant un circuit es farà 
circular aquest líquid, a través d'una bomba de circulació d’aigua, fins al dipòsit acumulador d' 
A.C.S solar, especialment aïllat per a mantenir l’aigua calenta a l’interior del mateix, situat a la 
cambra de calderes. De l'acumulador solar sortirà l'aigua calenta i s'enllaçarà a l'acumulador 
A.C.S. Aquest acumulador estarà connectat mitjançant un serpentí a la caldera de gas i 
subministrarà aigua calenta sanitària a l’edifici. La caldera s’activarà quan un termòstat li indiqui 
que l’aigua a l’interior de l’acumulador no està als 60ºC requerits i escalfarà l’aigua fins a la 
temperatura esmentada. 
 
L’aigua calenta serà enviada als aparells de consum discorrent paral·lela a la xarxa d’aigua 
freda sanitària. Quan no hi hagi demanda d’aigua calenta aquesta retornarà al dipòsit per a 
ser aprofitada mitjançant uns conductes de retorn. Aquests conductes de retorn també 
discorreran paral·lels a la xarxa d’aigua freda sanitària. Hi haurà una connexió de retorn d’aigua 
a cada edifici a on hi hagi consum d’aigua calenta sanitària. El circuit de retorn d'A.C.S. estarà 
connectat en cada nivell amb una sonda elèctrica de temperatura amb la vàlvula de 
recirculació que es col·locarà a la sortida de la caldera . 
 
 

És important per la seva comprensió veure l'esquema de principi d'A.C.S següent i el de  
lampisteria de la documentació gràfica. 
 
 

 
 
Al circuit hi ha un total de dos acumuladors, un per al circuit solar i l'acumulador A.C.S. que és 
ajudat per la caldera. L’acumulador A.C.S tindrà una entrada provinent del circuit calentat dels 
acumuladors solars per a poder funcionar. També disposarà d’una aixeta de buidat. 
 
 L’acumulador solar envia l’aigua calenta a l’acumulador A.C.S. La caldera també té un circuit 
tancat amb un serpentí al seu acumulador. Disposa d’una sonda de temperatura que avisa a la 
caldera quan ha de treballar per  escalfar l’aigua. L’aigua de l’acumulador ha d’estar sempre 
a 60ºC, si es dona el cas que surt a més temperatura hi ha una vàlvula de tres vies, abans 
d'entrar a l'acumulador, que mescla aigua freda amb calenta per a adequar la temperatura 
final d’usuari. 
 
 
I. Caldera de producció d’A.C.S.           
 
La caldera escollida és una caldera de gas propà de la marca caldera de condensació de gas 
propà del la marca BUDERUS model Logano Plus SB-625 de 185 kW, o similar. 
 
La combustió és aliena a l'ambient del local on es realitza (càmera 
estanca). L'aire necessari s'introdueix directament des de l'exterior al 
mateix temps que són evacuats, per un extractor, els gasos produïts. 
 
Característiques: 
 

 Potència útil: Regulable de 171 a 185 kW.  
 Pressió màxima: 4 bar 
 Temperatura màxima: 80 °C  
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 Pressió d'ompliment: 1,5 bar 
 
La sortida d'evacuació de fums serà de diàmetre nominal exterior 300 mm.  
 
 
II. Acumulador A.C.S.            
 
L’acumulador serà de la casa comercial LAPESA, sèrie MASTER INOX MXV, model SB. tindrà una 
capacitat de 2500 l.. 
 
Aquest acumulador disposa d’un serpentí interior que estarà connectat 
a la caldera de producció d’A.C.S. 
 
Característiques: 
 

 Pressió màxima: 8 bar 
 Temperatura màxima: 90 °C  
 Pressió d'ompliment: 1,5 bar 

 
L’acumulador del circuit d’A.C.S. té uns suports inferiors que li permeten 
subjectar-se al paviment. 
 
 
 
III. Grup hidràulic per a la impulsió del circuit de retorn d’A.C.S.      
 
Per a impulsar l’aigua calenta sanitària de retorn serà necessari 
disposar d’una bomba que faci circular l’aigua. Cada circuit tindrà la 
seva pròpia bomba. La bomba de pressió escollida es de la casa 
EBARA model d'acer inoxidable 3-4N/0,65 M de 0,9 CV, model 
monofàsic, composta per dos bombes de caudal variable que 
ofereixen sempre pressió constant. És a dir, hi haurà un grup hidràulic 
per al circuit de retorn, i estarà compost per dos bombes de pressió. 
 
 
 
 
2.9. DISPOSICIONS GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS        
 
 
I. Posada en obra de la xarxa enterrada          
 
Els trams de canonada enterrats aniran a una profunditat suficient per evitar qualsevol tipus de 
perill i la rasa on aniran allotjades tindrà un fons estable, sòlid i totalment exempt de pedres o 
qualsevol altre tipus de material que pugui perjudicar a la canonada. 
 
Així mateix, la protecció de la mateixa la realitzarem amb materials que no danyin ni ataquin a 
la canonada. 
 
 
 
 
 

II. Separacions respecte a altres instal·lacions         
 
L'estesa de les canonades d'aigua freda ha de fer-se de tal manera que no resultin afectades 
pels focus de calor i per tant han de discórrer sempre separades de les canalitzacions d'aigua 
calenta (ACS) a una distància de 4 cm, com a mínim. 
 
Quan les dues canonades estiguin en un mateix plànol vertical, la d'aigua freda ha d'anar 
sempre per sota de la d'aigua calenta. 
 
Les canonades han d'anar per sota de qualsevol canalització o element que contingui 
dispositius elèctrics o electrònics, així com de qualsevol xarxa de telecomunicacions, guardant 
una distància en paral·lel d' almenys 30 cm. 
 
Pel que fa a les conduccions de gas es guardarà almenys una distància de 3 cm. 
 
 
III. Dispositius per impedir el retorn          
 
Totes les escomeses de distribució d'aigua que estiguin destinades exclusivament a necessitats 
domestiques hauran d'estar proveïdes d'un dispositiu anti retorn, així com una purga de control. 
En tots els casos, les vàlvules o dispositius hauran de ser d'un tipus aprovat pel Ministeri 
d'Indústria, i ser instal·lats immediatament després del comptador. 
 
 
IV. Disposicions generals de les instal·lacions         
 
Es prohibeix la instal·lació de qualsevol classe d'aparells o dispositius que, per la seva constitució 
o modalitat d'instal·lació faci possible la introducció de qualsevol fluid en les instal·lacions 
interiors o a la tornada, voluntàriament o fortuïtament, de l'aigua sortida d'aquestes 
instal·lacions. 
 
Es prohibeix l'entroncament directe de la instal·lació d'aigua a una conducció d'evacuació 
d'aigües utilitzades (clavegueró). 
 
Es prohibeix establir unions entre les conduccions interiors empalmades a les xarxes de distribució 
pública i altres instal·lacions. 
 
En una canalització unida directament a la xarxa de distribució publica, es prohibeix la 
circulació alternativa d'aigua d'aquesta distribució i d'aigua d'un altre origen. 
 
L'aigua de la distribució pública i la d'altres procedències hauran de circular per conduccions 
diferents que no tinguin cap punt d'unió. 
 
Els elements de subjecció en instal·lacions vistes seran brides o grapes separades segons la 
norma ITIC, de manera que no flectin més de 2 mm. 
 
Quan haguem de travessar elements constructius es farà amb passa murs o passa forjats de 
plàstic, permetent que la canonada es mogui però sense danyar-la. 
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En les derivacions individuals les exigències generals per l’encastament són; 
 
 Les canonades no s'encastaran en envans de 5 cm. Mín. 7 cm. en parets lleugeres i 10 
cm. en parets normals. 
 S'ha d'evitar l’encastament en pilars, si s'hagués de fer es folrarà amb morter i després es farà 
la regata. 
 La canonada d'escomesa es passarà enterrada. 
 Les canonades no passaran mai per la cambra d'aire d'una paret 
 No es passaran les canonades d'aigua pel sòl. 
 Si els muntants no poden anar per façana ni encastats, es posaran en un armari 
enregistrable. 
 Els tubs de distribució es passaran per sobre de portes i finestres. 
 Les unions dels tubs seran estanques. 

 
Les unions de tubs de plàstic es realitzaran seguint les instruccions del fabricant. Tant en 
canonades encastades o ocultes com en canonades vistes, es considerarà la possible formació 
de condensacions en la seva superfície exterior i es disposarà un element separador de 
protecció, no necessàriament aïllant però si amb capacitat d'actuació com a barrera contra el 
vapor, que eviti els danys que aquestes condensacions poguessin causar a la resta de 
l'edificació. Aquest element s'instal·larà de la mateixa forma que s'ha descrit per a l'element de 
protecció contra els agents externs, podent en qualsevol cas utilitzar-se el mateix per a 
ambdues proteccions. 
 
La col·locació de grapes i abraçadores per a la fixació dels tubs als paraments es farà de tal 
forma que els tubs quedin perfectament alineats amb aquests paraments, guardin les 
distàncies exigides i no transmetin sorolls i/o vibracions a l'edifici. 
 
Es disposaran suports de manera que el pes dels tubs carregui sobre aquests i mai sobre els 
propis tubs o les seves unions. 
 
No podran ancorar-se en cap element de tipus estructural, tret que en determinades ocasions 
no sigui possible una altra solució, per a això s'adoptaran les mesures preventives necessàries. 
La longitud d’encastament serà tal que garanteixi una perfecta fixació de la xarxa sense 
possibles despreniments. 
 
D'igual forma que per a les grapes i abraçadores s'interposarà un element elàstic en els 
mateixos casos, fins i tot quan es tracti de suports que agrupen diversos tubs. 
 
El filtre ha d'instal·lar-se abans del primer ompliment de la instal·lació, i se situarà 
immediatament davant del comptador segons el sentit de circulació de l'aigua. Han 
d'instal·lar-se únicament filtres adequats. 

 
 

V. Disposicions relatives a la instal·lació d’A.C.S.        
 
El dimensionat de la xarxa d' A.C.S es realitzarà de la mateixa manera que per a les xarxes 
d'aigua freda. 
 
Les xarxes d'aigua calenta han de disposar d'un circuit de retorn, ja que la longitud de la 
canonada d'anada al punt de consum més allunyat és més gran que 15 m . Les xarxes de retorn 

discorreran paral·lelament a les d'impulsió. 
 
En ser un edifici de pública concurrència, les aixetes de tots els aparells de consum estan dotats 
de   dispositius d'estalvi d'aigua . 
 
L'aigua calenta sanitària, segons el RITE, ha de complir els quatre punts següents: 
 

 Els punts de consum en un habitatge estaran en les cambres humides. 
 La temperatura de producció de A.C.S. és de 60 º C. 
 La temperatura de distribució a la sortida de l'escalfador ha de ser de 50 º C. 
 La temperatura d'utilització en lavabos i dutxes serà de 37 a 40 º C. 

 
Per  suportar  adequadament  els  moviments  de  dilatació  per  efectes  tèrmics  han  de  
prendre's  les precaucions següents: 
 
En les distribucions principals han de disposar-se les canonades i els seus ancoratges de tal 
manera que dilatin lliurement, segons l'establert en el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als 
Edificis i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITE per a les xarxes de calefacció. 
 
En els trams rectes es considerarà la dilatació lineal del material, preveient dilatadors si fos 
necessari, complint-se parer a cada tipus de tub les distàncies que s'especifiquen en el 
Reglament. 
 
L'aïllament de les xarxes de canonades, tant en impulsió com en retorn, ha d'ajustar-se al que es 
disposa en el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries ITE. 
 
En les instal·lacions d'A.C.S. es regularà i es controlarà la temperatura de preparació i la de 
distribució. En les instal·lacions individuals els sistemes de regulació i de control de la 
temperatura estaran incorporats als equips de producció i preparació. El control sobre la 
recirculació en sistemes individuals amb producció directa serà tal que pugui re-circular l'aigua 
sense consum fins que s'aconsegueixi la temperatura adequada. 
 
 
VI. Disposicions relatives a aparells         
             
A les dutxes, lavabos, aigüeres, rentadores, dipòsits, i en general, tots els recipients i aparells que 
de forma usual s'alimenten directament de la distribució de l'aigua, el nivell inferior de l'arribada 
de l'aigua ha d'abocar lliurement a 20 mil·límetres, almenys, del nivell màxim del sobreeixidor. 
 
Es prohibeix la denominada alimentació "per sota", o sigui l'entrada d'aigua per la part inferior 
del recipient. 
 
Es prohibeix tirar o deixar caure en un recipient qualsevol l'extremitat lliure de les prolongacions, 
flexibles o rígides, empalmades a la distribució pública. Les dutxes de mà, l'extremitat lliure de la 
qual pot caure accidentalment a la dutxa, estaran proveïdes d'un dispositiu anti retorn, 
acceptat per  la delegació Provincial del Ministeri d'Indústria. Les cubetes dels vàters no poden 
ser alimentades amb aigua de la distribució pública més que per mitjà de dipòsit o vàlvules de 
descàrrega. 
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2.10. MATERIALS QUE CONSTITUEIXEN LES INSTAL·LACIONS       
 
Els materials emprats en canonades i aixetes 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 claus emprades en les instal·lacions han de ser de bona qualitat i no produiran pèrdues de 
pressió  
 
excessives quan es trobin totalment obertes. 
  
Els tubs de material i característiques especificats 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 resistir la pressió mínima de 
treball de 15 Kg/cm2. 
 
La casa Uponor subministrarà tota la xarxa de lampisteria. Els materials emprats seran tubs de 
polietilè PE-X amb els següents beneficis: 
 
El polietilè utilitzat és el d'alta densitat anomenat PE-X (major de 
0.94 g/cm3), per la seva major resistència a l'acció dels agents 
químics, són més dures i suporten pressions més elevades i 
temperatures fins a de 70 º C. Se sol subministrar en rotlles de 100 a 
200 metres per la qual cosa segur que necessitarem unions que 
podran ser bé per soldadura amb escalfador en tubs o bé per 
accessoris mecànics de compressió (maneguets i accessoris de llautó o fosa). El fabricant ha de 
donar el temps de degoteig per a cada temperatura, pressió i parell de collament.  
 
Polietilè Reticulat d'Alta Densitat tipus UPONOR PE-X, o similar, fins i tot per a la instal · lació 
d'A.C.S i els empalmaments aniran amb unions roscades mecànicament. Aquests accessoris 
d'unió seran del mateix material o si són de grans dimensions seran de bronze. 
 
-No es veuen afectades per corrosions ni erosions. 
-No els afecten les aigües de baix pH (àcides). 
-Sistemes silenciosos, lliures de sorolls 
d'aigua. 
-Suporten altes temperatures i pressions 
-No s'estoven a alta temperatura ambiental. Resistents a fissures, 
fins al 20% de l'espessor de paret, sense fallada del sistema. 
-Reducció de cops d'ariet en una tercera part respecte a canonades metàl·liques. 
-Eines senzilles i simples per a la instal·lació. 
-Marcat de tota la informació sobre la canonada a intervals d'1 m.  
-Aprovacions i certificacions en normes de propietats del material, instal·lació i ús en sistemes 
d'aigua potable.  
Accessoris necessaris: Colzes de 45º i 90º, tes iguals i taps, collarí de derivació, transició 
injectada roscada de llautó, reducció i tap injectats. 
 

 
 
 

Aparells sanitaris 

Els aparells sanitaris escollits són de porcellana vitrificada de la casa Roca. Els lavabos són de la  
gamma Berno/Damma Retro, o similars de les mateixes característiques. Els vàters són de tanc 
baix o suspesos de la gamma Meridian/Damma Retro (a excepció dels que es col·loquin en 
lavabos de minusvàlids, de la gamma Access, per poder ser utilitzats per persones 
discapacitades). Els plats de dutxa, de la gamma Hall, seran encastats a terra i seran de 
mesures 80 x 80 cm i  70 x 140 cm, segons necessitat. 

 

 

Lavabos Damma Retro/Berno, Plat de dutxa Hall i vàters Meridian/Damma Retro 

 

Aixetes 

Totes les aixetes d'ús públic d'aigua freda serà tipus polsador marca Presto model Instant, o 
similar. Aquests aixetes s'accionen prement un botó que deixa sortir aigua durant un determinat 
temps i es tanquen automàticament. La reducció del consum s'estima entre un 30 i un 40 %. 

Totes les aixetes d'ús d'aigua freda i calenta en els lavabos dels dormitoris (lavabos i dutxes) es 
col·locaran aixetes tipus polsador marca Roca model esprint de temperatura regulable 
mecànicament, o similar. Les aixetes de les dutxes aniran encastats en el parament vertical . 

Totes les aixetes d'ús d'aigua freda i calenta en els bidets, banyeres i aixetes de la cuina serà 
tipus monocomandament marca Roca model Logica, o similar. A les carxofes de les dutxes i les 
banyeres es col·locaran limitadors de cabal així com perlitzadors. A la resta d'aixetes que es 
col·locaran airejadors o perlitzadors, que barregen l'aigua amb l'aire de manera que l'aigua surt 
com si fos un raig d'aigua en forma de perles. Permeten un estalvi del 40 % de l'aigua a les 
aixetes. 
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Els limitadors de cabal poden anar en la presa aixetes dels lavabos i dutxes. Funcionen 
correctament a pressions de servei comuns. Poden limitar el consum d'aigua en aixetes de 15 l / 
min a 8 l / min i en dutxes de 20 l / min a 10 l / min. 

 

Aixetes tipus polsador (model Instant), i tipus monocomandament (models Sprint i Logica) 

 

Aixetes tipus polsador per dutxa (model Sprint) i tipus monocomandament (model Zoom) 

     

Airejadors i perlitzadors per estalvi d'aigua 

 

 

Limitadors de caudal en dutxes i banyeres 

 

 

2.11. ASSAIGS I VERIFICACIONS               

 
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: 
 
- L'empresa instal·ladora estarà obligada a efectuar una prova de resistència mecànica i 
estanqueïtat de totes les canonades, elements i accessoris que integren la instal·lació, estant 
tots els seus components vists i accessibles per al seu control. 
 
- La prova s'efectuarà conforme al Mètode A de la Norma UNE ENV 12 108:2002.Seran objecte 
d'aquesta prova totes les canonades, elements i accessoris que integren la instal·lació. 
 
- La prova es realitzarà amb una pressió de 15 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 que la purga 
ha estat completa i no queda gens d'aire. Llavors es tancaran totes les aixetes que ens han 
servit de purga i el de la font d'alimentació. A continuació es farà servir la bomba, que ja estar 
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 tota la 
instal·lació per assegurar-se que no existeix pèrdua. 
 
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 roman constant. El manòmetre a emprar en aquesta 
prova haurà d'apreciar, amb claredat, desenes de Kg. /cm2. 
 
A les instal·lacions d'A.C.S. es realitzaran més les següents proves de funcionament:  
 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d'aigua;  
 
b) Obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada un cop oberts el nombre d'aixetes 
estimades en la simultaneïtat;  
 
c) Comprovació del temps que triga l'aigua a sortir a la temperatura de funcionament una 
vegada realitzat l'equilibrat hidràulic de les diferents branques de la xarxa de retorn i oberts un 
per un el aixeta més allunyat de cadascun dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les 
últimes 24 hores;  
 
d) Mesura de temperatures de la xarxa;  
 
e) Amb l'acumulador a règim, comprovació amb termòmetre de contacte de les temperatures 
del mateix, en la seva sortida i en les aixetes. La temperatura del retorn no ha de ser inferior en 3 
º C a la de sortida de l'acumulador. 
 
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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3. Instal·lació de sistema solar tèrmic per a producció d'A.C.S.  
 
 
3.1. OBJECTE DE L'APARTAT            
 
L'objecte d'aquest apartat és realitzar la descripció del dimensionat i funcionament d'una 
instal·lació d'Energia Solar a realitzar en un edifici destinat a casa de colònies a La Pobla de Lillet 
(Berguedà).  
 
 
3.2. SITUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ                                                                               
 
La instal·lació descrita en aquest Projecte està ubicada al municipi de La Pobla de Lillet, en un 
conjunt de cases aïllades que conformen la casa de colònies. 
 
 
3.3. AUTOR DEL PROJECTE            
 
L’autor del present Projecte és: MARC VALLES BERNAT, alumne de Ciències i Tecnologies de 
l'Edificació a l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona. 
 
 
3.4. INSTAL·LADOR AUTORITZAT           
 
La instal·lació la realitzarà l’empresa escollida per la propietat. 
 
 
3.5. NORMATIVA             
 
En tot el que sigui d'aplicació, el disseny, els components i el muntatge de la instal·lació 
compliran la normativa establerta en: 
 
- Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis" (RITE). 
 
- Codi Tècnic de l'Edificació (CTE-DB-HE: ESTALVI D'ENERGIA. HE-4: CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA 
D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA) del 8 de novembre de 2013. 
 
- Normes UNE complementàries ( UNE-EN 12975-1:2006 Sistemes solars tèrmics i els seus 
components. Captadors solars. Part 1: Requisits generals. i UNE-EN 12975-2:2006 Sistemes solars 
tèrmics i components. Captadors solars. Part 2: Mètodes d'assaig). 
 
- Reial Decret 891/1980, de 14 d'abril, sobre homologació de panells solars. 
 
 
3.6. ANTECEDENTS             
 
La proposta que es fa a través d'aquest document és la realització del dimensionament i 
funcionament per a una instal·lació d'energia solar tèrmica per a producció d'aigua calenta 
sanitària de manera que proporcioni uns estalvis anuals en el consum de combustibles fòssils. 
 
Els objectius principals perseguits amb una instal·lació d'aquest tipus són en primer lloc el 

benefici econòmic que suposa (estalvi en combustible) i posteriorment els beneficis socials i 
mediambientals que es produeixen gràcies a la generació d'energia neta, el que implica que es 
deixi de generar energia convencional i es deixin d'emetre una quantitat important de 
contaminants a l'atmosfera. 
 
 
3.7. DADES DE PARTIDA            
 
El sistema d'aprofitament de l'Energia Solar s'utilitzarà per a l'obtenció d'aigua calenta sanitària, 
tot utilitzant les dades de partida : 
 
- La casa de colònies disposa de 160 llits . 
 

A efectes de càlculs , Per a valorar la demanda es prendrà el valor que apareix a la taula 4.1. 
Demanda de referència a 60ºC. Per a un hostal/pensió, hi haurà un consum de 24 litres ACS/dia 
a 60ºC per llit. 
 
Segons les dades anteriors , el consum toral de l'edifici s'estima en 3840 l / dia als 60 º C 
anteriorment citats. Els càlculs estan degudament justificats als apartats següents de dels 
annexes. 
 
- S'han tingut en compte els valors de radiació solar disponibles per a la localitat de La Pobla de 
Lillet, les temperatures de l'aigua de xarxa i les ambients mitjanes mensuals en hores diürnes 
(document inclòs als annexos de la present memòria). A més en pertànyer la citada localitat a 
la zona climàtica II i tenir l'edifici una demanda d'A.C.S. entre 50 i 5000 l / dia (concretament 
3840 l/dia) a una temperatura de referència de 60 º C, el sistema es dissenyarà per cobrir com a 
mínim el 30% de la demanda d'A.C.S. mitjançant energia solar, tal com marca la normativa 
vigent. 
 
- Els paràmetres funcionals bàsics del col · lector utilitzat , seran els següents: 
 

 Factor de guany : 0,704 
 Factor de pèrdues simple : 3,555 W/m² K² 
 Factor de pèrdues quadràtiques : 0,010 W/m² K² 

 
 
 
3.8. DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ           
 
Mètode de càlcul             
 
S'ha estimat el grau d'estalvi a partir del nombre de col·lectors, de la demanda d'A.C.S., de les 
dades climatològiques i de la necessitat de calor per compensar les pèrdues que es produeixen 
en el sistema.  
 
Mitjançant el càlcul pel mètode F-CHART, el sistema que millor s'adapta a la demanda 
energètica per a obtenció d'A.C.S. l'edifici és el format per 17 captadors plans amb un volum 
d'acumulació de 2500 l.  
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En el Balanç Energètic i en base mensual, figuren, entre d'altres les següents dades: 
  
- Valor mitjà diari de la demanda d'energia, en tèrmies.  
- L'aportació solar mensual, en tèrmies  
- Cobertura o grau d'estalvi de la instal·lació en%. 
 
Els càlculs de la instal·lació estan degudament justificats als annexos de la present memòria. 
 
 
Selecció del fluid de treball           
 
El fluid de treball en el circuit primari és una solució anticongelant a base de propilenglicol en 
aigua al 40% en volum, aconseguint una temperatura de congelació de -20 º C. 
 
 
Temperatures de treball            
 
La instal·lació s'ha dissenyat per suportar l'ampli rang de temperatures al que pot estar sotmesa, 
per la qual cosa s'han considerat les temperatures màximes de funcionament dels diferents 
elements de la instal·lació i de la xarxa de distribució.  
 
A més el sistema d'aigua calenta sanitària estarà protegit en el punt de consum de manera que 
en cap cas se superin els 60 º C. 
 
 
Pressions de treball             
 
La instal·lació també està dissenyada de manera que mai es sobrepassi la màxima pressió 
suportada per tots els materials utilitzant clau de seguretat amb el tarat adequat. 
 
 
Selecció de la configuració bàsica          
 
S'ha optat per un sistema amb circulació forçada indirecta amb bescanviador de calor extern.  
 
El camp de col·lectors està format per 17 col·lectors. 
 
 
3.9. DISSENY DEL SISTEMA DE CAPTACIÓ           
 
La instal·lació està formada bàsicament pels elements següents : 
 
-Sistema de captació constituït per 17 col·lectors plans la missió serà la de transformar la 
radiació solar incident en energia tèrmica utilitzada per a l'escalfament del fluid que discorre a 
través d'ells. 
 
-Sistema d'emmagatzematge d'aigua calenta sanitària compost per un dipòsit interacumulador 
solar de 2500 l. Aquest intercanviador de calor és l'encarregat de realitzar la transferència de 
l'energia tèrmica continguda en el fluid que circula pel col·lector (circuit primari) a l'aigua 
utilitzada per al consum (circuit secundari). 
 

-Circuit hidràulic, format pel conjunt de canonades amb els corresponents aïllaments, bombes 
de circulació, vas d'expansió, sistemes de seguretat, omplert, purga, vàlvules i accessoris, i la 
missió és generar i possibilitar el moviment del fluid calent entre els sistemes de captació, 
acumulació i intercanvi. 
 
-Sistema d'energia auxiliar, utilitzat per assegurar la continuïtat en el proveïment de la demanda 
tèrmica, en els casos en què l'aportació solar subministrat no sigui suficient. (Caldera de gas 
propà). 
 
-Sistema de control, de tipus diferencial, que assegurarà que en cap cas s'assoleixin 
temperatures superiors a les màximes suportades pels materials , components i tractaments del 
circuit secundari. També s'encarregarà de la posada en marxa i parada de les bombes en 
funció de la diferència de temperatures entre la sortida de la bateria de col · lectors i la 
temperatura de retorn. 
 
El funcionament de tot el conjunt està basat en la transferència de l'energia solar captada en 
els col·lectors al dipòsit acumulador. Per a això es fa circular el fluid contingut en el circuit 
primari, de manera que es calenta al pas pels col·lectors solars i es refredi, transferint l'energia 
tèrmica a l'aigua de consum. 
 
 
Col·lectors solars             
 
El sistema de captació de la instal·lació estarà constituït per 17 col·lectors solars plans 
homologats marca SALVADOR ESCODA en el seu model ESCOSOL SOL 2800 amb una superfície 
útil de captació unitària de 2,56 m², fent un total de 43,18 m² de superfície col·lectora. Aquests 
col·lectors tenen les següents característiques: 
 
 

 Dimensions totals: 2,307 x 1,206 x 0,099 m² 
 Superfície de captació col·lectors: 43,18 m² 
 Pes en buit: 49 kg 
 Contingut de fluid: 1,64 l.  
 Pressió màxima: 9 bar 

 
 
Estaran col·locats en files de grups 8 col·lectors en paral·lel i repartits entre les cobertes dels 
edificis Cadí i Pedraforca. Es disposarà una fila de  
 
Els col·lectors es disposaran en files segons la següent distribució: 2 files de 8 col·lectors a la 
coberta Pedraforca i 1 fila de 8 col·lectors a la coberta Cadí. 
 
La cobertura dels col·lectors ESCOSOL 2800 suposa el 58,41% anual d'estalvi de producció de 
l'A.C.S. necessària a la casa de colònies. 
 
 
Orientació i inclinació            
 
El col·lector quedarà orientat al Sud i inclinat 42 º respecte a l'horitzontal. Tal com es pot 
desprendre de l'annex II, les pèrdues per aquest concepte se situen per sota del 5% sent molt 
inferiors al 10% marcat segons la legislació vigent per al cas de superposició arquitectònica. 
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Ombres              
 
La ubicació les bateries de col·lectors està lliure d'ombres de manera que les pèrdues degudes 
a aquest concepte són nul·les. 
 
 
Estructura de suport             
 
El col·lector solar s'ubicarà en una estructura per col · locació sobre coberta. A més l'estructura 
estarà calcula per suportar la velocitat de vent marcada per la normativa vigent. (Veure detalls 
en documentació gràfica).  
 
Totes les peces que conformen l'estructura i els seus suports estaran protegides de la corrosió 
mitjançant galvanitzat en calent o seran d'acer inoxidable o alumini. 
 
Disseny del sistema d'intercanvi i acumulador         
 
El volum de l'acumulador solar haurà de complir la següent expressió 50 <V 
/ A <180 (Sent A l'àrea dels col · lectors). Els dipòsits sumaran 2500 l, amb un 
Vutil de 2382 l. Compleix el volum d'acumulació (ja que 2382 l. / 43,18 m² = 
55,66 > 50). 
 
Es col·locaran 2 acumuladors solars de la casa comercial BaxiRoca, un de 
1440 l (model ASA 1500-IN) i un de 942 l. (model ASA 1000-IN), per ordre. 
 
L' intercanviador se situarà a l'interior dels dipòsits acumuladors en paral·lel, 
amb els circuits primari i secundari equilibrats. L'aigua del circuit secundari 
arribarà pre-mesclada amb el circuit de retorn i s'escalfarà en sèrie a través 
dels dos dipòsits, de manera que l'aigua s'anirà escalfant progressivament 
per acabar sortint a la temperatura necessària. 
 
L’acumulador té uns suports inferiors que li permeten subjectar-se al paviment.  
 
 
Disseny del circuit hidràulic           
 
La interconnexió de tots els elements esmentats es realitzarà amb el corresponent circuit 
hidràulic constituït per canonades, recobriment aïllant, bombes de circulació, vas d'expansió, 
sistemes de seguretat, omplert, purga, vàlvules i altres accessoris. 
 
 
Diàmetre del tub del circuit primari de la instal·lació solar       

 
Els tubs del circuit primari seran de coure. El càlcul del seu diàmetre es realitza aplicant l'àbac 
de pèrdua de càrrega corresponent per a tubs de coure. 
 
Les canonades del circuit primari seran totes de coure amb longitud la mínima possible evitant 
al màxim el nombre de colzes i altres pèrdues de càrrega. El diàmetre serà escollit a partir del 
valor de cabdal corresponent a cada tram i tenint en compte que les pèrdues de càrrega del 
circuit no superin 40 mm. de columna d'aigua per cada metre de canonada. El cabdal en els 
col·lectors serà de 50l/h m2 de superfície col·lectora, fent un total de 2,40 m3 / h que es tracta 

d'una instal·lació en la qual els col· lectors es connectaran en paral·lel. 
 
Els diàmetres nominals exteriors dels tubs del circuit primari seran de 22, 28 i 35 mm. Als plànols 
s'indica el diàmetre de cada tram. 
 
 
Aïllament              
 
Aniran recobertes amb material aïllant a base d'escuma elastomèrica totes les canonades del 
circuit primari. En qualsevol cas s'utilitzaran els gruixos indicats al RITE. Els trams d'aïllant que 
discorren a l'exterior estaran protegits mitjançant recobriment d'alumini, de manera que 
impedeixi el seu deteriorament per efectes de la radiació. Així mateix, no es deixaran zones 
visibles de canonades o accessoris excepte les estrictament necessàries per al correcte 
funcionament i operació dels components. 
 
 
Grup de pressió del circuit solar           
 
La bomba de circulació serà seleccionada a partir dels càlculs de cabdal i alçada i de pèrdues 
de pressió del circuit.  
 
Es muntarà en les zones més fredes del circuit amb l'eix de rotació en posició 
horitzontal i evitant qualsevol tipus de cavitació. (Tindrà una potència màxima 
de 2,03 kW).  
 
No serà necessari el duplicat del sistema de bombament, podent-se utilitzar 
un grup prefabricat per a sistemes d'energia solar que incorpori tots els 
elements necessaris per al correcte funcionament del conjunt. És triarà el grup 
de bombeig de la casa SAUNIER DUVAL, o similar. 
 
 
Vas d'expansió             
 
El got d'expansió del circuit solar absorbeix l’augment de volum que es 
produeix a l’expandir-se, per escalfament, el fluid caloportador que conté el 
circuit. Un cop l’aigua està a la temperatura adient torna al circuit. D’aquesta 
manera evitem que la bomba de recirculació estigui funcionant més del 
compte, i així li allarguem la seva vida útil. 
 
s'ha tingut en compte l'altura manomètrica de la instal·lació per al seu càlcul i 
els litres totals del circuit primari. 
 
Es preveu la instal·lació d'un vas d'expansió tancat al circuit primari amb un volum mínim de 50 l. 
Es proposa el vas d'expansió de la casa VASOFLEX, o similar.  
 
 
Vàlvules de seguretat            
 
Tots els circuits aniran proveïts de vàlvules de seguretat tarades a una pressió que garanteixi que 
en qualsevol punt no es superarà la pressió màxima de treball de l'element més delicat del 
circuit al qual protegeixen. En el circuit primari, aquestes vàlvules aniran situades a la bateria de 
col·lectors i al costat del vas d'expansió. 
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Sistema de buidat i ompliment           
 
L'ompliment del circuit primari es realitzarà a través d'un equip format essencialment per un 
dipòsit que contindrà el fluid de treball, una bomba i un sistema de control que mantindrà 
pressuritzat aquest circuit. 
 
 
Claus de tall              
 
S'instal·laran vàlvules de tall de tipus esfera a l'entrada i sortida de la bateria de col·lectors i dels 
components principals, de tal manera que permetin una fàcil substitució o reparació sense 
necessitat de realitzar el buidatge complet de la instal·lació. 
 
 
Flux invers              
 
Per evitar la circulació inversa del fluid per efecte termosifó nocturn, es col·locarà una clau 
antiretorn tipus clapeta en el circuit primari. 
 
Sistema de purga             
 
En els punts alts de la sortida del col·lector s'instal·larà un sistema de purga per a l'evacuació de 
gasos, a més el sistema comptarà amb un desairejador inclòs en el sistema de bombament o 
independent a aquest. 
 
 
Altres elements de protecció           
 
Per reduir el nivell de vibracions originat en la instal·lació s'utilitzaran maniguets anti-vibratoris en 
la impulsió i aspiració de la bomba i es col·locaran filtres en l'aspiració de la mateixa. 
 
 
Dissipació d'excedents            
 
Com que la demanda d'A.C.S. és constant al llarg de l'any i que en cap cas s'arriba al 100% de 
la producció d'A.C.S. amb energia solar, s'ha previst un sistema per dissipació d'excedents. 
Aquest sistema  
 
(passiu) seria necessari en el cas que els consums durant els mesos d'estiu disminuïssin 
considerablement. 
 
El sistema consisteix en la col·locació d'un bescanviador de plaques connectat al circuit primari 
dels captadors solars. Quan es superi la temperatura del fluid caloportador, es portarà per un 
conducte enterrat fins a l'habitació de la bomba de la piscina, en el qual s'hi situarà el 
bescanviador que refredarà el fluid caloportador del circuit, elevant en algun grau l'aigua de la 
piscina. 
 

 
 

Bescanviador de plaques marca GEA. S'ha ideat aquest sistema perquè permet que 
 no hi hagi consum d'energia per al refredament del circuit primari. 

 
 
 
Connexió amb el sistema d'energia auxiliar         
 
Es preveu la utilització d'un sistema convencional d'energia auxiliar (gas propà) per assegurar el 
proveïment de la demanda en qualsevol període de temps (típicament períodes de baixa 
radiació solar). 
 
 
Disseny del sistema elèctric i de control          
 
El control de funcionament normal de les bombes serà de tipus diferencial, posant aquestes en 
marxa quan el salt de temperatura entre la sortida de col·lectors i la canonada de retorn sigui 
major de 7 º C i aturant-les quan aquest valor descendeixi per sota de 4 º C. A més 
s'encarregarà de la posada en marxa del sistema de dissipació d'energia quan sigui requerit.  
 
 
El quadre elèctric disposarà de selectors per controlar el funcionament de les bombes amb 
commutació automàtica i manual de la parada i marxa. 
 
 
Sistema de mesura             
 
El sistema disposarà d'un sistema local de mesura inclòs al termòstat diferencial. 
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4. Instal·lació de sanejament 
 
 
4.1. OBJECTE DE L'APARTAT           
  
El present apartat té per objecte definir les característiques tècniques  i  justificació de càlculs 
tècnics de la instal·lació receptora de sanejament per, de conformitat amb la normativa vigent, 
poder realitzar l'evacuació d'aigües residuals en un edifici destinat a Casa de colònies i una 
Piscina d'esbarjo. 
 
 
4.2. SITUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ                                                                               
 
La instal·lació descrita en aquest Projecte està ubicada al municipi de La Pobla de Lillet, en un 
conjunt de cases aïllades que conformen la casa de colònies. 
 
 
4.3. AUTOR DEL PROJECTE            
 
L’autor del present Projecte és: MARC VALLES BERNAT, alumne de Ciències i Tecnologies de 
l'Edificació a l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona. 
 
 
4.4. INSTAL·LADOR AUTORITZAT           
 
La instal·lació la realitzarà l’empresa escollida per la propietat. 
 
 
4.5. NORMATIVA             
 
Per a la realització del Projecte s’han tingut en consideració les següents Normatives, 
Reglaments i Ordenances vigents a la data de realització del mateix: 
 
-C.T.E. Codi Tècnic de l’Edificació, DB HS-5 Evacuació d’aigües, desembre de 2009. 
 
-N.T.E. Norma tècnica de l’Edificació, ISS Instal·lació de Salubritat; Sanejament, any 1973. 
 
-N.T.E. Norma tècnica de l’Edificació, ISV Instal·lació de Salubritat; Ventilació, any 1975. 
 
-UNE EN 274-1: 2002. Accessoris de desguàs per aparells sanitaris. Part 1: Requisits. 
 
-UNE EN 274-2: 2002. Accessoris de desguàs per aparells sanitaris. Part 2: Mètode d’Assaig. 
 
-UNE EN 274-3: 2002. Accessoris de desguàs per aparells sanitaris. Part 3: Control de qualitat. 
 
-UNE EN 1453-1: 2000. Sistemes de Canalització en materials plàstics AMB tubs de paret 
estructurada per a evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) a l'interior de 
l'estructura dels edificis. Poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC-U). Part 1: Requisits per ALS tubs i el 
sistema.  
 
-UNE-EN 12200-1:2001. Sistemes de canalització en materials plàstics per a l'evacuació d'aigües  

pluvials en instal·lacions aèries i l'exterior. Poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC-U). Part 1: 
Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema.  
 
-UNE-EN 1401-1:1998. Sistemes de canalització en materials plàstics per sanejament soterrat 
sense pressió. Poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC-U). Part 1: Especificacions per a tubs, 
accessoris i el sistema.  
 
-Llei 12/2.006, de 27 de juliol, d 'impacte ambiental a Catalunya. 
 
-Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament.  
-Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000. 
 
-Normes tècniques sobre fosses sèptiques, de 30 de setembre de 2008, aprovada pel consell 
d'administració de l'agència catalana de l'aigua (A.C.A.). 
 
-Pla General de Ordenació Urbana del Municipi de La Pobla de Lillet. 
 
-En general totes aquelles normes, resolucions i disposicions d’aplicació general, referents a la 
posada en servei de les instal·lacions d’evacuació als edificis i a la xarxa de sanejament. 
 
 
4.6. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT        
 
S'ha optat per un sistema de sanejament autònom o no col·lectiu, és a dir, un sistema de 
sanejament on efectuem la col·lecta, el pretractament, la depuració i la infiltració de les aigües 
domèstiques dels immobles sense connectar-ho a la xarxa pública de sanejament, degut a que 
ens trobem en un cas de conjunt d'edificis aïllats allunyats que no es poden connectar a un 
sistema de sanejament públic, perquè no n’hi ha i perquè la distància o l’orografia a la xarxa 
més propera ho fan inviable tècnicament o econòmicament. 
 
Les aigües residuals domèstiques no poden ser tornades al medi natural abans d’haver estat 
tractades per tal de donar compliment a la normativa vigent respecte a la protecció del medi 
ambient i de la salut humana. Tenint en compte aquest fet, l’aplicació de sistemes autònoms de 
sanejament en cap cas pot suposar una protecció a la salut de les persones i al medi ambient 
menys estricta que l’exigida per la normativa general d’aigües vigent i els objectius derivats de 
l’aplicació de la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 
2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. 
 
La normativa vigent del C.T.E. obliga a aplicar un procediment de dimensionament de xarxes 
separatiu, entre aigües residuals i aigües pluvials. Les aigües residuals passaran per un sistema de 
pre-tractament abans d'evacuar-les en comú amb les pluvials, degut a que al sistema biològic 
compacte no és recomanable utilitzar-lo per aigües pluvials.  
 
La casa de colònies està formada per quatre edificis més un edifici auxiliar, i a cada edifici va 
evacuant particularment fins al col·lector general exterior que recollirà totes les aigües residuals 
per una banda, i les pluvials per una altra. Aquests col·lectors van discorrent per exterior fins a 
l'arqueta anterior a l'estació depuradora d'aigües residuals, tal i com marca la normativa vigent. 
 
Segons estudis geològics, el terreny de la Sala es un terreny permeable de sorres i llims de poc 
pendent constituït per sediments provinents de roques sedimentàries (calcàries), que fa que 
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quan plou s'acumuli l'aigua a la superfície del terreny quan plou. Per aquest motiu, i tenint en 
compte que La Pobla de Lillet és una zona d'alta activitat pluviomètrica, s'ha previst xarxa 
d'evacuació d'aigües pluvials per evitar al màxim l'acumulació d'aigua superficial. Per tant, es 
justifica l'ús de xarxa d'evacuació d'aigües pluvials i, conseqüentment, l'ús d'un sistema separatiu 
de sanejament per al present projecte. 
 
El col·lector general dels  edificis desguassa per gravetat, en un pou general que es connectarà 
a l'estació depuradora d'aigües residuals. Per a un major confort acústic, s'ha previst que la 
instal·lació estigui dotada d'un sistema insonoritzat , per a això els materials a utilitzar en 
derivacions, baixants i col·lectors suspesos seran de PVC amb càrrega mineral i disposarà d' 
abraçadores del tipus isofóniques  recobertes de cautxú per garantir la insonorització del 
sistema (tipus URALITA ADEQUA AR - M1). 
 
El traçat de cada derivació es realitza pel fals sostre de la planta inferior de cada aparell a 
evacuar. Mitjançant  ramals col·lectors es connectaran a baixants situats a conductes tècnics 
que baixaran fins a la planta baixa de cada edifici o directament fins a una arqueta enterrada 
a peu de baixant. A planta baixa els col·lectors aniran suspesos al sostre passant per fals sostre 
fins arribar a baixants que condueixen també a una arqueta enterrada a peu de baixant. S'ha 
dissenyat sistema de tal manera que els baixants passin el mínim possible per l'interior dels 
edificis. 
 
Els baixants d’aigües pluvials recullen les aigües procedents de les cobertes dels diferents 
edificis. Mitjançant canalons que transportaran l'aigua fins als baixants, per façana, baixaran fins 
a arquetes enterrades a peu de baixant. Els col·lectors enterrats en rases seran conduits fins a 
una arqueta sifó. 
 
Degut a que les dues aigües evacuen a la mateixa zona, s’ha de tenir especial atenció pels 
creuaments que puguin tenir a la xarxa horitzontal. Igualment important és que hauran d’anar 
situats a nivells inferiors de la resta de les instal·lacions que hi hagi al voltant. 
 
Cada aparell de la instal·lació disposarà de sifó individual per a evitar l’entrada d’olors 
provinents de la instal·lació d’evacuació. 
 
Es col·locaran boneres a l’arqueta del comptador de la instal·lació de lampisteria, contra 
incendis i gas, i canalons amb reixeta per terrenys exteriors on es prevegi l'acumulació d'aigua 
de la pluja. 
 
 
I. Elements de la Instal·lació           
 
 
a) Derivacions:             
 
Les derivacions són xarxes de petita evacuació que uneixen els desguassos dels aparells sanitaris 
amb els baixants. S'han dissenyat amb un traçat el més senzill possible, per aconseguir una 
circulació natural per gravetat. Les derivacions d'evacuació inferior escometran als aparells 
mitjançant el sistema de sifó individual, per a evitar l’entrada d’olors des de la xarxa de 
sanejament a l’interior de l’edifici.  
 
Els ramals dels aparells sanitaris s'uniran a un tub de derivació, amb pendent mínima del 2%, que 
desemboqui en la baixant, i sempre disposaran de capçalera registrable amb tap roscat. Si no 
fos possible la connexió directa a la baixant per qüestió de disseny es permet la connexió a la 

mànega de l’inodor. Aquestes desaiguaran directament a la baixant, per tant, els aparells 
sanitaris disposaran de sifons. Les distàncies màximes de les derivacions entre aparell sanitari i 
baixant serà; per a inodors 1 metre i per a la resta d’aparells sanitaris 2 metres. 
 
El recorregut dels ramals es farà pel fals sostre de la planta inferior. En el cas de no poder anar 
per fals sostre anirà encastat fins a desaiguar directament a la baixant. Per aconseguir una 
circulació natural per gravetat el seu traçat es realitzarà de la forma més senzilla possible, 
sempre evitant els canvis bruscos de direcció i fent servir les peces especials adaptades a cada 
tram. La seva subjecció es realitzarà mitjançant abraçadores subjectades al forjat superior. Es 
col·locaran sense estrènyer als extrems de cada tub, establint d’aquesta forma els punts fixes; 
els restants suports seran lliscants i suportaran únicament la xarxa. 
 
A les derivacions, al seu pas pels forjats, es disposarà un contra tub amb folgança mínima de 10 
mm que s’omplirà amb massilla asfàltica o material elàstic. 
 
 
b) Baixants:              
 
Les baixants són les canonades verticals que recullen l’abocat de les derivacions i 
desemboquen als  
 
 
col·lectors de planta baixa o a les arquetes a peu de baixant sota rasant. Discorren per 
conductes tècnics especials per al seu ús.  S'han dissenyat sense desviacions ni reculades i amb 
un diàmetre uniforme, a excepció dels augments necessaris aigües avall quan escometen 
cabdals de magnituds majors.  
 
Aniran fixades a la obra, en parets de 12 cm com a mínim, mitjançant abraçadores de fixació a 
la zona de la embocadura ( per a que cada tram sigui autoportant ), i abraçadores de guiat a 
les zones intermèdies. La distància entre les abraçadores serà 15 vegades el diàmetre o com a 
màxim han de tenir una separació de 1,5m. Serà molt important l’estanqueïtat de les juntes de 
cada tram, que es realitzarà mitjançant una junta elàstica. 
 
Les baixants aniran separades dels paraments per prevenir de les possibles condensacions per la 
seva cara exterior i per efectuar futures reparacions o acabats. 
 
 
c) Sistema de ventilació primària:           
 
 
La ventilació primària serà la única designada per aquest projecte, serà suficient pel fet que els 
edificis no superen les 6 plantes. D’obligat compliment per a totes les instal·lacions, es basa en 
comunicar la part superior de totes les baixants amb l’exterior, resolent d’aquesta forma els 
sifonaments per aspiració. 
 
Així doncs, per complir amb el CTE, s'han de disposar subsistemes de ventilació primària, les 
baixants s'han prolongat 1,30 m. per sobre de la coberta dels edificis. Per la seva part superior 
disposaran al seu extrem d’una rematada que eviti l’entrada d’aigües o elements estranys i es 
col·locaran aspiradors estàtics per afavorir l'expulsió dels gasos. 
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d) Sistema de ventilació de les cambres humides:       
  
 
Les lavabos i dutxes de les habitacions dels edificis 1 i 2 seran ventilades forçadament 
mitjançant extractors d'aire axials. Els extractors es col·locaran al sostre de les cambres humides. 
 
L'extractor ha de ser capaç d'extreure un cabal d'aire 10 vegades superior al volum del bany. El 
volum total del lavabo tipus és de 8,08 m³. Per tant, el cabdal a extreure és de 80,8 m³/h. Al 
trobar-se els lavabos i dutxes en les habitacions, es triaran uns extractors silenciosos, menors o 
iguals a 30 dB. 
 

 
 
 
 
És triaran uns extractors S & P SILENT C100 CZ SILVER, de Leroy Merlin, o similar. De 26,5 dB i 8 W de 
potència absorbida.  
 
Es col·locaran en sostre, amb un diàmetre de sortida de 100 mm i el conducte expulsarà l'aire 
per façana passant per fals sostre. A façana s'expulsarà l'aire a través de reixetes de 10  x 10 cm.  
 
Els extractors seran previstos a la instal·lació d'electricitat amb una potència total de 8 W x 19 
extractors = 152 W. 
 
 
e) Col·lectors Penjats:           
  
Pel que fa als col · lectors que uneixen les diferents columnes i condueixen les aigües fins a 
l'exterior o a la 
baixant suspeses per fals sostre, s'ha previst realitzar-les amb PVC amb càrrega mineral de sèrie 
calenta i disposat per a sistema insonoritzat amb abraçadores anti-vibració (Uralita AR-M1 o 
similar ). Tindran un pendent del 2% mínim en tots els seus trams i es connectaran a altres ramals 
ja baixants o col·lectors exteriors amb peces de connexió especials de la mateixa sèrie. Es 
disposaran registres cada 15 m. constituïts per peces especials. 
 
Els col·lectors són les canonades horitzontals amb un pendent mínim del 2%, que recullen 
l’aigua de les baixants i la canalitzen fins arribar a la xarxa pública de clavegueram.  
L’entroncament amb la baixant es mantindrà lliure de connexions de desguàs al seu primer 
metre a banda i banda. L’entroncament disposarà de tap de registre i també se’n posarà en 
trams rectes cada 15m situats a la meitat superior de la canonada. 
 
Aniran suportats mitjançant abraçadores cada 1,5 m com a mínim i la canonada anirà 
separada de la cara inferior del forjat un mínim de 5 cm. Es disposaran als extrems de cada 

accessori sense estrènyer, per establir els punts fixes, i es disposaran suports lliscants intermedis 
que suportaran únicament la xarxa. 
 
 
f) Col·lectors Enterrats:            
 
Els col·lectors enterrats seran de PVC corrugat amb unió per junta elàstica. Es disposaran en 
rases de dimensions adequades (amplada igual a la del diàmetre del tub més 500 mm. Com a 
mínim 0,60 m.). Els tubs es disposaran sobre un llit de sorra rentada i s'omplirà amb terra 
degudament compactada en estesa en tongades cada 10 cm. 
 
La unió de la baixant a l’arqueta es realitzarà mitjançant un tubet lliscant arenat per tal de 
rebre’l amb morter de ciment a l’arqueta, per així garantir l’estanqueïtat de la unió. 
 
Les rases tindran les parets verticals, amb una amplada del diàmetre del tub mes 500 mm, i 
com a mínim 0,60 m. Els tubs es recolzaran en tota la seva longitud sobre un jaç de material 
granular (sorra/grava) o terra exempta de pedres d'un gruix mínim de 10 cm. Es compactaran 
els laterals i es deixaran al descobert les unions fins a haver-se realitzat les proves 
d'estanqueïtat. S’anirà omplint per capes de 10 cm, compactant fins a 30 cm del nivell superior 
en què es realitzarà un últim abocament i la compactació final. 

 
 

 
g) Tancaments Hidràulics (Arquetes):           
 
 

Les arquetes de registre, complementaran a la xarxa horitzontal de col·lectors enterrats amb la 
finalitat de canalitzar amb facilitat i rapidesa les aigües d’evacuació fins a la xarxa publica de 
clavegueram. 
 
La tapa de les arquetes es realitzarà amb una llosa de formigó amb armadures, que descansarà 
sobre un cèrcol de perfil metàl·lic, esquerdejada i brunyida interiorment amb morter de ciment. 
 

Arquetes a peu de baixant:  
 
A la base de totes les baixants es situaran arquetes a peu de baixant (que no han de ser 
sifòniques), fabricades de maó massís amb l'interior revocat i tapes proveïdes de junt de 
goma per a una total estanqueïtat davant les olors. Enllaçaran amb els col·lectors 
enterrats, per tant, cada baixant tindran la seva arqueta al seu final. Aquestes rebran la 
baixant lateralment sobre un dau de formigó, estant si pot ser les baixants orientades cap 
a la sortida, tenint el fons de l’arqueta pendent cap a la sortida per a una ràpida 
evacuació. 
 
 

Arquetes de pas:  
 

Es col·locaran a les trobades de diferents col·lectors o bé quan hi hagi trams rectes de 
més de 15 m. Al seu interior es col·locarà un semi tub que donarà orientació als 
col·lectors que li arribin a l’arqueta fins al tub de sortida, havent de formar angles obtusos 
amb la direcció de sortida per a que resulti més fàcil la sortida, i procurar que els 
col·lectors oposats escometin descentrats, i si és possible no col·locar-ne més d’un per 
cada cara. La ultima arqueta abans de l’arqueta sifònica rep el nom d’arqueta principal 
i ha de tenir unes dimensions mínimes de 50x50 cm. 
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Arqueta sifònica:  

 
És l’arqueta que es col·loca abans de portar les aigües a la xarxa publica, del contrari 
sortirien mals olors i gasos que podrien entrar a l’edifici. Té l’entrada més baixa que la 
sortida. A l’estiu s’ha d’abocar periòdicament aigua per a evitar la total evaporació de 
l’aigua de l’arqueta, i per tant, evitar el trencament del tancament hidràulic.  

 
Arqueta separadora de greixos orgànics:  

 
Es fa servir per separar els greixos, els olis o els fangs, en aquelles instal·lacions a on 
l’abocament d’aquests elements es freqüent, en el nostre cas a la cuina. És precisa 
l’eliminació dels greixos abans de l’abocat a la xarxa publica. La seva disposició es similar 
al de l’arqueta sifònica, i funciona segons el principi de gravetat per diferència de 
densitats. Les substàncies pesades es decanten i cauen al fons i les lleugeres com els 
greixos i els olis suren en superfície quedant retinguts en el separador, des d’on s’hauran 
d’absorbir periòdicament i ser extrets a l’exterior eliminant-los de la instal·lació. El període 
de neteja no ha de superar els sis mesos. 
 

 
 
h) Estació depuradora d'aigües residuals:         
 
S'instal·larà una estació depuradora Compacta d'oxidació total (E.D.A.R.) prèvia a l'abocament 
de les aigües residuals, a un pou d'infiltració. (s'indica el seu dimensionat i funcionament en els 
annexos del present apartat de la memòria). S'ubicarà al camp de futbol de la casa, enterrada. 
 
Abans del tub de connexió a l' E.D.A.R, es disposarà una arqueta de desbastament de sòlids. 
 
 
 
i) Pou d' infiltració d'aigües depurades i pluvials:        
 
Al final de la instal·lació, es construiran dos pous d'infiltració on hi derivaran les aigües depurades 
de l'E.D.A.R. El pou d'infiltració és una cavitat subterrània permeable, habitualment de forma 
cilíndrica, destinada a rebre aigües residuals tractades, les quals es distribueixen sobre la 
superfície porosa de l’obra civil que conforma el pou. Durant el procés de distribució l’aigua 
tractada travessa un gruix de graves infiltrant-se posteriorment al terreny. Aquest sistema millora 
la qualitat final de les aigües residuals tractades i suposa també un sistema biològic addicional. 
 
Els pous seran d'estructura cilíndrica de formigó combinat amb mur de fabrica (tal i com 
s'especifica als plànols) i s'ubicarà a continuació de la depuradora, al costat del camp de 
futbol de la casa. L’interior s’ha reomplert parcialment o totalment amb un farciment inert de 
graves i rebliments, que poden ser restes de totxanes, teules i materials porosos similars.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.7. PRESCRIPCIONS GENERALS            
 
La velocitat d'evacuació no superarà els 2.5 dm³ / s. 
 
S'ha previst uns embornals a les sales d'instal·lacions (aigua , calefacció , incendis i electricitat) 
així com en l'aparcament. Aquests embornals aniran connectats a llarg xarxa de desguàs 
d'aigües residuals prevista (segons s'indica en la documentació gràfica). 
 
Tanmateix, s'han previst embornals amb reixeta per canalitzar les aigües exteriors del terreny. 
 
 
4.8. DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS UTILITZATS         
 
Per a tota la instal·lació s’utilitzarà el sistema d’evacuació anomenat ADEQUA, subministrat per 
la casa URALITA. Aquest sistema utilitza canonades de  PVC amb càrrega mineral de sèrie 
calenta i disposat per a sistema insonoritzat amb abraçadores antivibració, fabricat segons UNE 
EN 1451 (tubs), UNE EN 1329 (peces) i UNE EN 1253 (accessoris). 
 
La gamma té uns diàmetres nominals que van des dels 40 fins als 250 mm, i compta amb una 
gran varietat d'accessoris.  
 
Els colors dels tubs escollits seran blanc per l'evacuació residual interior i color sorra-marfil per 
l'evacuació de pluvials. Per exterior, els tubs seran PVC corrugats color teula. 
 
 

         
 
 
Característiques: 
 

• Compatible Canonada Sèrie B. 
• Diàmetres espanyols 40, 50, 90,110, 125, 160, 200, 250. 
• Amb l’extrem sortit per a unir per junta elàstica. Junta enganxada a petita evacuació. 

DN 40 i 50.  Junta elàstica de gran evacuació. DN 90 a 250.  
• Durabilitat> 50 anys.  
• Reciclable.  
• Classificació de resistència al foc M1. 
• Resistent a productes químics i excel·lent comportament mecànic. 
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Àmplia gamma d'accessoris i caixa sifònica del mateix material: 
 
-Embornals sifònics de Polipropilè i PVC. 
-Embornals amb reixeta per exteriors de Polipropilè i PVC. 
-Vàlvula per a ventilació primària MaxiVent de PVC. 
 

    
 
 
El sistema insonoritzat d'evacuació ADEQUA de URALITA  s'ha instal · lar  mitjançant abraçadores 
de l' tipus isofòniques, amb un  cos prou robust i recobertes de  cautxú a la zona de  contacte 
amb el tub o accessori, per garantir  les prestacions de insonorització del sistema.  
 
La gamma d'evacuació insonoritzada es complementa amb el collaret tallafocs. Aquest 
collaret, en cas de incendi, es dilata per efecte de l'augment de temperatura, segellant el buit 
de la canonada. Amb això s'evita el pas del fum i foc entre compartiments, impedint de fet l' 
expansió de l'incendi.  
 
Per evitar ponts acústics, es preveu un aïllament als colzes dels baixants mitjançant panell 
bicapa, de 3,9 mm d'espessor, format per una membrana autoadhesiva d'alta densitat 
termosoldada a una làmina de polietilè reticulat.  
 

       
 
 
 
 
Posada en obra             
 
 
Tall i bisellat de la canonada  
          
 
Les canonades es poden tallar a la longitud desitjada utilitzant una serra dentada o qualsevol 
altra eina per tallar. 
 
Per aconseguir l'angle recte desitjat a fi d'obtenir un encaix perfecte, es recomana l'ús d'una 
caixa, llimant posteriorment les vores exteriors amb un aparell que bisellat o una llima. 
 

El bisellat no és necessari quan s'utilitzin canonades estàndard, ja que se subministren bisellades. 
Solament en cas de tall de les canonades serà necessari realitzar el seu bisellat per a una 
instal·lació més senzilla i per no danyar la junta en introduir l'extrem de la canonada a la boca 
del tub o accessori. El bisellat s'ha de realitzar amb un angle d'uns 15º aproximadament. 
 
 

 
 
 
 
Connexions dels tubs            
 
S'ha de: 
 

 Comprovar la posició i si la junta labiada està intacta al costat de la unió, netejar-la si és 
necessari. 

 
 Netejar les vores de la canonada i aplicar una capa de lubrifant Krafft (o similar a) tota la 

vora de la unió. 
 

 Lliscar la terminació acuradament fins que s'aconsegueixi la base del maniguet. 
 

 En aquesta posició, marcar la canonada a la vora amb un llapis o un bolígraf de feltre. 
 

 Tirar de la canonada cap a fora, no de la instal·lació, aproximadament 10 mm del 
maniguet. 

 
 
 
4.9. ASSAJOS I VERIFICACIONS           
 
Es realitzaran proves de càrrega sobre les xarxes d'evacuació d'aigües residuals , segons les 
prescripcions de l'apartat 5.6 . del CTE - DB - HS . 
 
 
Proves d'estanqueïtat parcial             
Les proves d'estanqueïtat parcial es realitzaran descarregant cada aparell aïllat o 
simultàniament, verificant els temps de desguàs, els fenòmens de sifonament que es produeixin 
en el propi aparell i en els altres connectats a la xarxa, sorolls en desguassos i canonades i 
comprovació de tancaments hidràulics. 
 

 No s'admetrà que romangui en el sifó d'un aparell una altura de tancament hidràulic 
inferior a 25 mm. 

 
 Les proves de buidatge es realitzaran obrint les aixetes dels aparells amb els cabdals 

mínims considerats per a cadascun d'ells i amb la vàlvula de desguàs oberta; no 
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s'acumularà aigua en l'aparell en el temps mínim d'1 minut. 
 A la xarxa horitzontal es provarà cada tram de canonada per garantir la seva 

estanqueïtat  introduint aigua a pressió (entre 0,3 i 0,6 bar) durant 10 minuts. 
 

 Les arquetes i pous de registre se sotmetran a idèntiques proves omplint-los prèviament 
amb  aigua i observant si s'adverteix o no un descens de nivell. 

 
 Es controlaran al 100% les unions, entroncaments i/o derivacions. 

 
 
 
 
Proves d'estanqueïtat total            
  
Les proves han de realitzar-se sobre el sistema total, bé d'una sola vegada o per parts segons les 
següents prescripcions: 
 
 

a) Prova amb aigua. 
 

 
La prova amb aigua s'efectuarà sobre les xarxes d'evacuació d'aigües residuals i pluvials. 
Per a això, es taparan tots els terminals de les canonades d'evacuació, excepte els de 
coberta, i s'omplirà la xarxa amb aigua fins a desbordar. 
 
La pressió a la qual ha d'estar sotmesa qualsevol part de la xarxa no ha de ser inferior a 
0,3 bar ni superar el màxim d'1 bar. 
 
Si el sistema tingués una altura equivalent més alta d'1 bar, les proves s'efectuaran per 
fases, subdividint la xarxa en parts en sentit vertical. 
 
Si la xarxa es prova per parts es farà amb pressions entre 0,3 i 0,6 bar, suficients per 
detectar fuites. 
Si la xarxa de ventilació està realitzada en el moment de la prova se sotmetrà al mateix 
règim que a la resta de la xarxa d'evacuació. 
 
La prova es donarà per acabada solament quan cap de les unions acusi pèrdua 
d'aigua. 

 
 

b) Prova amb aire. 
  
La prova amb aire es realitzarà de manera similar a la prova amb aigua, tret que la 
pressió a la qual se sotmetrà la xarxa serà entre 0,5 i 1 bar com a màxim. 
 
La  prova  es  considerarà  satisfactòria  quan  la  pressió  es  mantingui  constant  durant  
3  minuts. 

 
 
 
 
 
 
 

c) Prova amb fum. 
 

 
La prova amb fum s'efectuarà sobre la xarxa d'aigües residuals i la seva corresponent 
xarxa de ventilació. 
 
Ha d'utilitzar-se un producte que generi fum espès i que, a més, tingui una forta olor. 
 
La introducció del producte es farà per mitjà de màquines o bombes a la part baixa del 
sistema, des de diferents punts si és necessari, per inundar completament el sistema 
després d'haver omplert amb aigua tots els tancaments hidràulics. 
 
Quan el fum comenci a aparèixer pels terminals de coberta del sistema, aquests es 
taparan amb la finalitat de mantenir una pressió de gasos de 250 Pa. 
 
Durant el seu funcionament, el sistema ha de resistir fluctuacions de +/- 250 Pa per les 
quals ha estat dissenyat, sense pèrdua d'estanqueïtat en els tancaments hidràulics. 
 
La prova es considerarà satisfactòria quan no es detecti presència de fum i olors a 
l'interior de l'edifici. 

 
 
 
4.10. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ          
 
Per a un correcte funcionament de la instal·lació de sanejament, s'ha de comprovar 
periòdicament l'estanquitat general de la xarxa amb les seves possibles fuites , l'existència d'olors 
i el manteniment de la resta d'elements. 
 

• Es revisaran i desembussaran els sifons i vàlvules , cada vegada que es produeixi una 
disminució apreciable del cabdal d'evacuació , o hagi obstruccions. 
 

• Cada 6 mesos es netejaran els embornals de locals humits. 
 

• Un cop l'any es revisaran els col · lectors suspesos , es netejaran les arquetes embornal i la 
resta de possibles elements de la instal·lació com ara pous de registre , bombes 
d'elevació. 
 

• Cada 10 anys es procedirà a la neteja d'arquetes de peu de baixant , de pas i sifòniques 
o abans si s'apreciessin olors. 
 

• Es mantindrà l'aigua permanentment en els embornals , caixes sifòniques i sifons 
individuals per evitar males olors. 

 
• Els separadors de greixos han de ser inspeccionats, buidats i netejats regularment. S'ha de 

prestar especial atenció a la necessitat de complir els reglaments nacionals i locals 
relatius a l'eliminació de residus. La freqüència d'inspecció, buidatge i neteja hauria de 
determinar en funció de la capacitat d'emmagatzematge de greixos, d'acord amb 
l'experiència funcional. Llevat que s'indiqui el contrari, els separadors haurien de buidar, 
netejar i tornar a omplir amb aigua neta, com a mínim un cop al mes, encara que és 
preferible realitzar cada dues setmanes. 
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5. Instal·lació de calefacció 
 
 
5.1. OBJECTE DE L'APARTAT           
  
El present apartat té per objecte definir les característiques tècniques  i  justificació de càlculs 
tècnics de la instal·lació de calefacció per, de conformitat amb la normativa vigent, realitzar el 
servei a un edifici destinat a Casa de colònies. 
 
 
5.2. SITUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ                                                                               
 
La instal·lació descrita en aquest Projecte està ubicada al municipi de La Pobla de Lillet, en un 
conjunt de cases aïllades que conformen la casa de colònies. 
 
 
5.3. AUTOR DEL PROJECTE            
 
L’autor del present Projecte és: MARC VALLES BERNAT, alumne de Ciències i Tecnologies de 
l'Edificació a l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona. 
 
 
5.4. INSTAL·LADOR AUTORITZAT           
 
La instal·lació la realitzarà l’empresa escollida per la propietat. 
 
 
5.5. NORMATIVA             
 
Per a la realització del Projecte s'han tingut en consideració les següents Normatives, 
Reglaments i Ordenances vigents en la data de realització del mateix:  
 
- CTE-DB-HE: ESTALVI D'ENERGIA. HE-1: LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA, de 8 de 
novembre de 2013. 
 
- CTE-DB-HE: ESTALVI D'ENERGIA. HE-2: RENDIMENT DE LES INSTAL · LACIONS TÈRMIQUES, de 8 de 
novembre de 2013. 
  
- RITE. REGLAMENT D'INSTAL · LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS (Reial Decret 1.027/2.007, de 20 
de juliol de 2.007). 
  
- Normes UNE, d'obligat compliment, per al dimensionament de canonades. 
  
- En general totes aquelles Normes, resolucions i disposicions d'aplicació general, referents a la 
posada en servei d'elements de calefacció. 
 
 
5.6. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ         
 
Per a l'elecció del sistema a utilitzar s'han tingut en compte els diversos factors influents com ara: 
possibilitat de regulació, economia d'energia, comparació inversió inicial/consum energètic,  

 
 
confort, etc. 
 
Per a la calefacció interior, enfront de les diverses possibilitats, s'ha optat per un sistema a base 
de caldera de gas propà amb distribució d'aigua calenta bitub, per col·lectors. Partint d'un 
col·lector general situat a la sala tècnica de l'edifici 2 i 3 circuits distribuïts cap a cada edifici, un 
a l'edifici 1, dos circuits per l'edifici 2 i un circuit que distribueix als col·lectors dels edificis 3, 4 i el 
circuit de l'edifici auxiliar.  
 
A cada edifici , de cada col·lector pengen diferents circuits amb els radiadors necessaris per 
escalfar les estances que conformen els nivells. 
 
Els edificis queden així totalment independents, ja que els col·lectors són totalment accessibles i 
seccionables segons les necessitats. 
 
Es tracta doncs d'un sistema amb producció de calefacció mitjançant caldera de gas propà, 
distribució bitub i radiadors d'alumini. 
 
 
5.7. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ        
 
La instal·lació estarà constituïda per una caldera de gas propà productora d'aigua calenta per 
a calefacció, amb circuit independent per a cada instal·lació. 
 
L'aigua de la caldera s'escalfa fins a una temperatura aproximada als 85 º C, no havent-se de 
refredar a menys de 30 º C, si no és per apagar-la. Amb la instal·lació plena completament 
d'aigua i assolida aquesta temperatura a la caldera, el fluid calefactor transporta una quantitat 
de calor determinada fins a les superfícies de calefacció (radiadors), on cedeixen la seva calor 
al medi, produint un descens de la temperatura, que sol ser d'un salt tèrmic d'uns 19,4 º C. 
 
L'aigua de la calefacció es distribuirà des de la caldera, situada a la cambra de calderes de 
l'edifici 2 amb circulació forçada, mitjançant la bomba acceleradora, impulsarà l'aigua, a 
través de la xarxa de canonades, alimentant una sèrie de circuits que connecten amb els 
radiadors murals d'alumini. Cada circuit que surti del col·lector general disposarà d'una bomba 
acceleradora, així com cada circuit de cada edifici que disposi col·lector. 
 
Els increments de volum a causa de l'elevació de la temperatura de l'aigua, són absorbits pel 
dipòsit d'expansió i l'eliminació de l'aire de la instal·lació es fa per mitjà de purgadors manuals o 
automàtics a les zones altes de la instal·lació en cada edifici. 
El sistema de distribució és bitub, estant col·locats els radiadors en paral·lel en doble circuit (un 
d'impulsió i un altre de tornada). Tots els radiadors reben l'aigua a la mateixa temperatura, de 
manera que totes les estades s'escalfen alhora. Per cada radiador passa només la quantitat i 
cabal d'aigua que necessita. 
Cada circuit (d'impulsió i retorn) està connectat a un col·lector, segons l'edifici a què serveix i 
aquests col·lectors a un col·lector general situat a la sortida de la caldera, que variarà de 
diàmetre en funció dels col·lectors que serveixi. El sistema necessita d'unes vàlvules especials, 
que regulen el cabdal de pas cap al radiador, ja que part de l'aigua es deriva al radiador i una 
altra part passa als radiadors següents, de manera que la calor que transporta arribi a tots els 
radiadors. 
 
La distribució exterior serà enterrada, degudament aïllada i amb protecció de PVC corrugat de 
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diàmetre superior. La distribució en els edificis es farà des de les plantes inferiors. Es disposaran 
els tubs, tant del circuit d'anada com del de tornada, pel fals sostre o vistos. En els edificis 2 i 4, 
alguns circuits discorreran per la planta inferior a la que serveixen i quan arribin al radiador es 
perforarà el forjat superior per passar els tubs i connectar-los. 
 
Així doncs, des de la caldera sortirà un tub general fins al col·lector principal, que distribuirà cap 
a cada edifici. Dins els edificis, suspesos pel sostre, aniran distribuïts els circuits cap a les estances 
a servir. A cada edifici hi haurà un col·lector situat a la planta baixa, des del qual es distribuïran 
els circuits cap a les estances mitjançant les bombes d'impulsió. 
 
Tot això està representat en els plànols de planta i en l'esquema de la instal·lació, i els seus 
càlculs justificatius es troben en l'annex del present apartat de la memòria. 
 
 
Caldera              
 
S'instal·larà una caldera de fundició per cremadors pressuritzats de 
condensació gas propà de la casa Buderus model Logano SB625 Tipus 185, 
amb una potència útil de 185 kW, o similar de les mateixes característiques.  
 
La caldera servirà per a calefacció com per a A.C.S. i les seves 
característiques seran les indicades en l'annex de la memòria. 
 
 
 
Ventilació de la Sala de Calderes           
 
Les cambres de calderes han d'estar ventilats segons indicacions del RITE "Ventilació Natural 
Directa per Conducte". 
  
No poden ventilar directament per orificis oberts en el parament, per la qual cosa es col·locaran 
conductes que seran de menys de 10 m. i amb una secció de 10 cm ² / kW en ser de ventilació 
horitzontal.  
 
La potència nominal prevista de la caldera és de 185 kW. De manera que 10 (cm ²/kW) x 185 kW 
= 1850 cm². La secció indicada es divideix entre dues obertures, un se situarà a terra i una altra 
al sostre, s'intentarà que la sala de calderes tingui una ventilació creuada. 
 
Per tant, la secció de cada conducte serà de 1.850 cm ² ÷ 2 conductes = 875 cm ² per 
conducte. (podent ser dos conductes de 30 x 30 cm.) 
 
 
Emissors de calor             
 
Seran radiadors de la marca ROCA model JET 60 (o similar). Seran 
d'alumini de 3 columnes, previstos així perquè tenen més inèrcia 
tèrmica. (Veure annex de característiques tècniques).  
 
Previst per a un increment de temperatura entre l'ambient i l'aigua 
de 50 º C.  
 
Calculats per aigua a 80 º C, en la impulsió i 65 º C al retorn. La 

temperatura ambient es considera 21 º C. 
  
Dotats de suport (els que són majors o iguals a 10 elements més amb potes), claus reglatge, 
purgadors i juntes. 
 
Queda justificat en les taules de càlcul el model i nombre d'elements corresponents a cada 
habitació així com la capacitat calorífica.  
 
 
Bombes de recirculació            
 
Les bombes seran de la casa Grundfos ALPHA 2, o similar, per a sistemes de 
calefacció. 
 
 
 
 
Distribució de Calefacció            
 
La xarxa de canonades que enllacen les superfícies de calefacció amb la caldera serà de 
polietilè tipus PERT, de la marca UPONOR, del model Unipipe, . És obligatori que quedin vistes, a 
causa del la gran quantitat de soldadures que comporta el sistema bitub, exceptuant les parts 
en què discorreran per exterior, en el qual aniran soterrades degudament aïllades. 
 
Els trams enterrats per l'interior es situaran dins d'una rasa interior que podrà ser registrable en tot 
moment. Els trams situats a l'exterior es col·locaran degudament aïllats i amb recobriment de 
PVC d'un diàmetre de  90 mm, per tal de permetre les dilatacions dins els tubs. Hi ha haurà 
arquetes en les zones de canvi de sentit i on es situïn les claus que derivin a cada edifici. 
 
L'aigua que circula per les canonades desprèn calor a tot el seu recorregut. Perquè això no 
passi, les mateixes han de portar un aïllament consistent en un recobriment de coquilles 
d'escuma elastomèrica i polietilè.  
 
És important realitzar un aïllament correcte en les canonades que discorren enterrades, 
cambres d'instal·lacions i no calefactades o forjat sanitari. En aquests casos les conquilles 
disposaran una protecció d'alumini ja que l'escuma es degrada ràpidament sotmesa als agents 
climàtics. 
 
 
Control i regulació             
 
La regulació del sistema de calefacció serà per sondes termostàtiques ambients situats a les 
zones comunes i de vàlvules termostatizables en els dormitoris. Tot estarà regulat per la central 
que se situarà en la recepció i estarà controlada pel personal de la casa de colònies. 
 
A més hi haurà un altre termòstat fix de control que detectarà la temperatura de l' aigua de la 
impulsió de manera que no sobrepassi la màxima admissible de 90 º C. 
 
El funcionament de la instal·lació serà realitzat per un control diferencial que actuarà posant en 
funcionament les bombes de circulació quan el salt de temperatura entre la sortida del camp 
de captadors i la sonda de menor temperatura sigui superior a 5 º C. 
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La precisió del sistema de control, assegurarà que les bombes estiguin en marxa amb salts de 
temperatura superiors a 7 º C i parades amb diferències de temperatura menors de 2 º C. El 
sistema de control assegurarà, mitjançant la parada de les bombes, que en cap cas s'assoleixin 
temperatures superiors a les màximes suportades pels materials i components. 

La ubicació de les sondes es realitzarà de manera que es detectin exactament les temperatures 
que es desitgen , instal·lant els sensors a l'interior de beines, que s'ubicaran a la direcció de 
circulació del fluid i en sentit contrari (a contracorrent). 

El quadre elèctric disposarà de selectors per controlar el funcionament de les bombes amb 
commutació automàtica i manual de parada i marxa. Es col·locaran elements de senyalització 
per visualitzar l'estat de funcionament de les bombes. 

Circuits de seguretat, expansió i auxiliars 

Dins d'aquest apartat s'inclou: prevenció i protecció contra dilatacions, elements d'expansió, 
vàlvules de seguretat i purgadors. 

Prevenció i Protecció contra Dilatacions 

Per prevenir els efectes de la dilatació en canonades, es disposarà de dilatadors cada 25 m. de 
canonada com a màxim, o on es consideri necessari. Es poden utilitzar com a dilatadors els 
colzes de les canonades, segons la seva configuració. En tot es complirà els citat per la norma 
UNE 100.156. 

Elements d'Expansió 

Els elements d'expansió es calculen segons el que indica la norma UNE 100.157. La instal·lació 
porta els seus propis vasos d'expansió segons el model de caldera seleccionada. S'ha previst la 
col·locació d'un en el circuit de retorn. 

Vàlvules de Seguretat 

Les vàlvules de seguretat, segons RITE 02.15.3, han de tenir una pressió de 6 bars, de 1 "; i el 
circuit de la caldera tindrà una pressió de 4 kg/cm2.  

Purgadors 

A cada circuit es col·locarà un purgador manual situat en els col·lectors, i quan s'accioni el 
tècnic recollirà l'aigua manualment, ja que no disposarà de desguàs. 

En el punt més allunyat i alt de la instal·lació es col·locarà un purgador automàtic amb pressió 
nominal de 7 bars de 3/8 ". Anirà connectat al desguàs del lavabo en què es troba i el dispositiu 
tindrà igualment un vas d'expansió. 

Les connexions entre la vàlvula de buidatge i el desguàs es faran de manera que el pas d'aigua 
sigui visible, no es permet la connexió directa al desguàs. S'empraran vàlvules d'esfera, seient o 
cilindre, que es protegiran adequadament contra maniobres accidentals. 

Sistemes de control adoptats 

La calefacció serà controlada mitjançant un programador al qual es connectaran totes les 
sondes de temperatura, termòstats del circuit secundari i bombes (del circuit primari i 
secundari). 

En el circuit de caldera, en funció de les temperatures d'impulsió i retorn de la caldera, es 
posarà en marxa primerament la bomba de recirculació i posteriorment si no es detecta fallada 
en el funcionament de la mateixa entrarà el cremador de forma modular. 

Els senyals que es tindran en compte en la caldera seran les següents: estat del cremador, estat 
de les bombes de recirculació, interruptor de flux, piròstat, temperatura de retorn de l'aigua a 
caldera, temperatura d'impulsió d'aigua a caldera, modulació del cremador i marxa-aturada 
de les bombes de recirculació. 

Dipòsit de gas propà 

S'ha previst que el combustible utilitzat per a la el funcionament de la caldera sigui gas propà. 
S'instal·larà  un dipòsit de gas propà a l'exterior que servirà simultàniament la calefacció de la 
casa de colònies i els aparells de la cuina. 

Es col·locarà un dipòsit d'acer amb capacitat de 10600 l. i la previsió és que es vagi omplint 
amb camions cisterna cada 30 dies. 

Les mesures d'aquest dipòsit seran 1,75 m. de diàmetre per 5 m. de longitud. (I la seva 
col·locació serà, tal i com s'indica als plànols, al costat del camí d'accés a la casa de colònies, 
per tal de fer més fàcil el proveïment per part dels camions cisterna). 

S'haurà d'anar controlant el volum de gasoil existent i anar fent comandes periòdicament. 

Els càlculs estan degudament justificats als annexes de la instal·lació de gas propà del present 
projecte. 

Xemeneia d'evacuació dels gasos de la caldera 

La xemeneia d'evacuació de gasos de la caldera serà d'acer inoxidable i tindrà un diàmetre de 
300 mm, tal i com diu el catàleg de la caldera BUDERUS. La xemeneia s'alçarà a l'exterior a una 
altura de 5 m sobre el nivell del terra per tal de no perjudicar les persones que s'hi trobin al 
voltant ni als edificis veïns. 

5.8. ASSAJOS I VERIFICACIONS 

Un cop acabats els treballs d'execució de la instal·lació de calefacció es procedirà a realitzar 
les proves de posada en servei  i funcionament indicades en el RITE IT.2.2.  

Caldrà netejar-les, fer proves d'estanqueïtat, de resistència mecànica i si és el cas reparar les 
possibles fuites que es puguin detectar, ja que totes les xarxes de circulació de fluids portadors 
han de ser provades hidrostàticament abans de ser tapades o protegides amb aïllant. 
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6. Instal·lació de ventilació

6.1. OBJECTE DEL PROJECTE 

El present Projecte té per objecte definir les característiques tècniques de la instal·lació de 
ventilació, amb el propòsit de complir amb la normativa vigent, subministrar aire renovat 
procedent de l’exterior i expulsar aire contaminat de l’interior per als usuaris d’una casa de 
colònies formada per 4 edificis. 

6.2. SITUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ                                                       

La instal·lació descrita en aquest Projecte està ubicada al municipi de La Pobla de Lillet, en un 
conjunt de cases aïllades que conformen la casa de colònies. 

6.3. AUTOR DEL PROJECTE 

L’autor del present Projecte és: MARC VALLES BERNAT, alumne de Ciències i Tecnologies de 
l'Edificació a l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona. 

6.4. INSTAL·LADOR AUTORITZAT 

La instal·lació la realitzarà l’empresa escollida per la propietat.  

6.5. NORMATIVA 

Per a la realització del Projecte s’ha tingut en consideració la normativa vigent a la data de 
realització del mateix: 

-Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques 
als Edificis. 

-Reial Decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions 
tècniques del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, aprovat per Reial decret 
1027/2007, de 20 de juliol. 

-Norma UNE EN 13779:2008, Ventilació dels edificis no residencials. Requisits de prestacions de 
sistemes de ventilació i condicionament de recintes. 

-En general totes aquelles normes, resolucions i disposicions d’aplicació general, referents a la 
posada en servei de les instal·lacions de lampisteria als edificis i a la xarxa de subministrament. 

6.6. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

El projecte consta de quatre edificis destinats a casa de colònies. La ventilació de la casa de 
colònies es focalitzarà en la sala de calderes, la cuina i els lavabos interiors. 

L’aire procedent de les cambres de bany i de la cuina ha de ser expulsat directament a 

l’exterior. No es permetrà utilitzar aquest tipus d’aire per a retornar a l’interior. Per a les cambres 
de bany es faran servir ventiladors que extrauran l’aire mitjançant conductes situats a fals sostre 
fins expulsar l’aire per façana a l’exterior. 

I. Elements que componen la instal·lació 

a) Ventilació de la Sala de Calderes

Les cambres de calderes han d'estar ventilats segons indicacions del RITE "Ventilació Natural 
Directa per Conducte". 

No poden ventilar directament per orificis oberts en el parament, per la qual cosa es col·locaran 
conductes que seran de menys de 10 m. i amb una secció de 10 cm ² / kW en ser de ventilació 
horitzontal.  

La potència nominal prevista de la caldera és de 185 kW. De manera que 10 (cm ²/kW) x 185 kW 
= 1850 cm². La secció indicada es divideix entre dues obertures, un se situarà a terra i una altra 
al sostre, s'intentarà que la sala de calderes tingui una ventilació creuada. 

Per tant, la secció de cada conducte serà de 1.850 cm ² ÷ 2 conductes = 875 cm ² per 
conducte. (podent ser dos conductes de 30 x 30 cm.) 

b) Campana extracció de fums cuina

S’instal·larà una campana de la marca Teka. Característiques. 

Comandaments per sensors electrònics. Llums halògens enrasats. Tres velocitats + intensiva. 
Indicador digital de velocitat seleccionada. Programador del temps d'aspiració. Filtres 
metàl·lics. Panell interior de fàcil neteja. Motor blindat de doble turbina. Capacitats d'extracció 
UNE-EN-61591: min. 240 m3/h - màx. 1500 m³/h. Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): 
min. 40 dBA - màx. 70 dBA.  

c) Conductes d’extracció de fums

Els conductes escollits són de la casa comercial Dinak. Aquests conductes discorreran per fals 
sostre i expulsaran tots els gasos d’expulsió per coberta directament a l’exterior.  

d) Ventiladors extractors dels banys

Per a tots els banys s’ha escollit un extractor de la casa S&P, model EDM-100 EC, 
amb cèl·lula fotoelèctrica que activa el ventilador quan detecta que s’ha 
posat en funcionament el llum. D’aquesta manera ens evitem que estigui 
sempre en funcionament.  

Característiques 
 
Ventilador helicoïdal amb motor de 230V-50Hz, protecció IP44, de Classe II, amb protector 
tèrmic, per treballar a temperatures de fins a 40ºC. La seva dimensió és de 155 x 155 mm. 
Cabdal aproximats de 100 m3/h, amb un diàmetre del conducte de 100 mm. 
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7. Instal·lació de gas 
 
7.1. OBJECTE DE L'APARTAT            
 
El present apartat té per objecte definir les característiques tècniques  i  justificació de càlculs 
tècnics de la instal·lació receptora de gas propà per, de conformitat amb la normativa vigent, 
poder realitzar el subministrament de gas en un edifici destinat a Casa de colònies i una Piscina 
d'esbarjo. 
 
7.2. SITUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ                                                                               
 
La instal·lació descrita en aquest Projecte està ubicada al municipi de La Pobla de Lillet, en un 
conjunt de cases aïllades que conformen la casa de colònies. 
 
 
7.3. AUTOR DEL PROJECTE            
 
L’autor del present Projecte és: MARC VALLES BERNAT, alumne de Ciències i Tecnologies de 
l'Edificació a l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona. 
 
 
7.4. INSTAL·LADOR AUTORITZAT           
 
La instal·lació la realitzarà l’empresa escollida per la propietat. 
 
 
7.5. COMPANYIA SUBMINISTRADORA          
 
Cepsa serà l’empresa gestora del servei de gas de la casa de colònies. 
 
 
7.6. NORMATIVA             
 
Per a la realització del Projecte s’han tingut en consideració les següents Normatives, 
Reglaments i Ordenances vigents a la data de realització del mateix: 
  
-N.T.E. Norma tècnica de l’Edificació, IDG, Instal·lació de Dipòsits de GLP, any 1975. 
 
-DECRET 2913/1973, de 26 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General del Servei Públic 
de Gasos Combustibles. 
 
-REIAL DECRET 3484/1983, de 14 de desembre, pel qual es modifica l'apartat 5.4 inclòs en l'article 
27 del Reglament General del Servei Públic de Gasos Combustibles aprovat per Decret 
2913/1973, de 28 d'octubre. 
 
-REIAL DECRET 1853/1993. de 22 d'octubre. pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de gas 
en locals destinats a usos domèstics. col·lectius o comercials. 
 
-REIAL  DECRET  494/1988,  de  20  maig,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'aparells  que  
utilitzen combustibles gasosos. 

 
-REIAL DECRET 1428/1992, de 27 novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la 
Directiva del Consell de les Comunitats Europees 90/396/CEE sobre aparells de gas. 
 
-Ordre de 17 de desembre de 1985, per la qual s'aproven la instrucció sobre documentació i 
posada en servei de les instal·lacions receptores de Gasos Combustibles i la instrucció sobre 
instal·ladors autoritzats de gas i empreses instal·ladores. 
 
-En general totes aquelles normes, resolucions i disposicions d’aplicació general, referents a la 
posada en servei de les instal·lacions de lampisteria als edificis i a la xarxa de subministrament.  
 
 
7.7. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ          

S'ha optat per una instal·lació de gas de GLP a granel, degut a que ens trobem a una zona 
aïllada, en la qual no hi arriba el gas per canalització. Aquesta instal·lació està formada per 
dipòsit fix que subministra a un sol usuari, domèstic, col·lectiu comercial o industrial. La 
instal·lació de GLP a granel es compon de:  

1. Emissor de gas: És l'Estació de GLP, composta pel  dipòsits de GLP, l'equip de regulació 
AP/MPB, el dispositiu de seguretat i altres accessoris, acabant en la clau de sortida.  

2. Instal·lació receptora de GLP: conjunt de conduccions i accessoris, des de la clau de sortida 
de l'emissor de gas, exclosa i les claus de connexió d'aparells, incloses. Els reguladors s'han 
d'ajustar a la pressió corresponent segons sigui butà o propà, el gas utilitzat.  

3. Aparells de consum: comú tant per al gas butà com per al propà. Amb els mateixos injectors 
en els cremadors s'obté la mateixa potència a causa de la diferent pressió de gas de 
funcionament. El seu estudi es troba en el capítol final. 
 
 
7.8. SUBMINISTRAMENT DEL GAS           
 
Es tracta d'un subministrament de GLP (propà) en MPA procedent d'un dipòsit individual. Com 
que es tracta d'una 'instal·lació individual, no seria necessari incloure comptador de gas. Tot i 
això, la seva incorporació ens possibilitarà el conèixer el consum que es vagi realitzant per tal de 
poder anar controlant el buidatge del dipòsit i poder demanar el reomplert per part del camió 
cisterna. En principi està prevista una autonomia del dipòsit de 30 dies, de manera que el camió 
cisterna reomplirà el dipòsit mensualment. 
 

 
 



DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS D'UNA CASA DE COLÒNIES 31

7.9. ELEMENTS QUE COMPONEN LA INSTAL·LACIÓ 

Emissor del gas 

Dipòsit de GLP 

Els dipòsit, aeri, és l'envàs fix destinat a contenir el gas propà en estat líquid sota pressió. Es 
situarà al costat del camí que condueix a la casa, per tal de facilitar l'ompliment del dipòsit des 
de el camió cisterna. Serà d'acer i la seva mida és de 1,75 m de diàmetre per 5 m de longitud, 
assolint un volum de 10,60 m³. Es subministrarà pintat en blanc reflectant.  

 A la capota del dipòsit es troben els accessoris necessaris per la seva càrrega, per a la presa en 
fase líquida i gasosa, i per al seu buidatge. Els accessoris i dispositius per al control, regulació, 
seguretat i funcionament dels dipòsit són els següents: 

- Boca de càrrega (vàlvula d'ompliment)  
- Una clau per a presa de fase líquida.  
- Indicador de nivell (nivell magnètic)  
- Una clau per a presa de fase gasosa (*). 
- Indicador de nivell màxim d'ompliment (punt alt).  
- Born de connexió a terra.  
- Vàlvula de seguretat per excés de pressió.  
- Sistema de drenatge. En els dipòsits aeris, amb vàlvula 
d'excés de flux i tap roscat.  
- Manòmetre per pressió directa.  

(*)En la presa de fase gasosa es connecta l'equip de regulació consistent en un regulador (AP / 
MPB) de pressió de sortida entre 1 i 2 bar, seguit d'un limitador de pressió (LP). 

El dipòsit s'ha de protegir contra tercers mitjançant una tanca d'altura no inferior a 2 m, de malla 
metàl·lica o semblant ( incombustible ) que permeti una bona ventilació . Quan la capacitat 
d'emmagatzematge del dipòsit sigui inferior a 20 m3, i sempre que no proveeixi a instal·lació 
pertanyent a lloc de pública concurrència , es podrà prescindir del tancament quan les boques 
de càrrega , claus , equips de regulació i accessoris del dipòsit es troben tancats en una 
arqueta o capota incombustible proveïdes de pany o cadenat. 

Com a prevenció es disposarà d'indicadors amb el text següent: 

" Gas inflamable " 
" Prohibit fumar i encendre foc " 

Equip de regulació de pressió 

Conjunt d'elements instal·lats amb el propòsit de reduir i regular automàticament la pressió del 
gas que els dipòsits subministren a la IRG. La presa de gas en fase gasosa del dipòsit es realitza a 
través d'una clau de sortida (incorporada en una multivàlvula). El gas passa pel regulador de 
dipòsit que redueix la pressió directa a un valor no superior a 2 bar. Es tracta del primer 
escalonament. La pressió de sortida serà de 1,25 bar.  

A la instal·lació s'ha d'incorporar un dispositiu de seguretat (segon regulador) a la sortida del 

primer regulador. Es preveu una modificació en la instal·lació en el sentit de tenir un conjunt de 
regulació dotat que garanteixi que la pressió a l'entrada de la clau de sortida de l'Estació GLP 
no pot arribar a valors superiors a MPA (400 mbar). Des del regulador sortirà el gas a una pressió 
de 150 mbar. 

Equip de protecció i control 

L'Estació de GLP ha de tenir una sèrie de dispositius entre els quals destaca l'equip de protecció 
contra incendis, la dotació depèn del volum d'emmagatzematge. Com a Protecció contra el 
foc, a els Dipòsits de Fins a un volum de 5 m³, han de disposar almenys de 2 Extintors de 6 kg de 
pols química seca cadascú. Per dipòsits de més de 10 m³, almenys 2 Extintors de 12 kg cadascú. 
(El retimbrat dels Extintors corresponent fertilit-ho cada 5 anys. 

7.10. INSTAL·LACIÓ RECEPTORA DE GLP 

Escomesa 

L'escomesa de gas a la casa de colònies comença a la clau de sortida de l'estació i acaba a la 
clau d'edifici. La canonada serà enterrada fins a comptador amb regulador de pressió MPA/BP 
a 37 mbar. L'entrada de gas a l'edifici 3 es farà per façana previ as enterrar i l'entrada de gas a 
l'edifici 2 es realitzarà per façana per aconseguir la proximitat a la caldera. 

Instal·lació individual 

La Instal·lació individual consta dels següents elements : 

 Una clau general , accessible des de l'edifici 2, (es tracta d'una clau general tipus esfera
de tall de gas ).

 Regulador de pressió MPA/BP.

 I de tantes claus com aparells estiguin instal·lats. La instal·lació és de tub rígid de coure ,
excepte la connexió de l'aparell cuina que és de tub flexible de BP (d'elastòmer o de
seguretat). Els aparells fixos es connecten a la instal·lació receptora mitjançant
canonada rígida.

Accessoris 

Són el conjunt de canonades, accessoris, vàlvules, etc. compresos entre la clau de sortida de 
l'Estació i les claus d'aparells (incloses).  

Armari de regulació 

L'equip de regulació 1 estarà situat a la sortida de l'estació del dipòsit de gas propà. 

L'equip de regulació 2 estarà  situat encastats al mur adjacent de l’edifici  2, amb accés al 
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mateix des de l'exterior. 

L'armari és un recinte amb portes que, sense poder entrar les persones en ell, les operacions de 
lectura, manteniment, conservació i substitució dels elements que ho componen es realitza des 
de l'exterior. Les dimensions d'aquest armari són de 516 x 536 x 228 mm. La porta d'accés ha 
d'obrir cap a fora i disposar de pany normalitzat per l'Empresa Subministradora. La caixa és de 
polièster reforçat amb fibra de vidre, amb ventilació perimetral entre la caixa i la tapa. 

Per reduir la pressió es col·locaran dos reguladors FIORENTINI, de manera escalonada, model MS 
6 de rearmament automàtic, amb una pressió d’entrada d’1,25 i una pressió de sortida de 150 
mbar en el equip de regulació 1, i una pressió d'entrada e 120 mbar i una pressió de sortida de 
37 mbar en el equip de regulació 2, de la façana de l'edifici 2. Incorporaran les claus de tall 
pertinents. 
Es requereix un segon regulador pròxim als aparells per reduir la pressió al valor d'utilització dels 
mateixos a 37 mbar. 

Quant a la instal·lació de reguladors es tindran en compte les següents prescripcions : 

 Tant els reguladors com, si és el cas , els armaris en què aquests estiguin allotjats , hauran
d'estar situats en zones en què no puguin patir deterioraments ni impedir el lliure trànsit de
les persones.

 Els reguladors i les vàlvules de han de disposar d'un sistema de precinte que dificulti la
manipulació dels sistemes de tarat per persones no autoritzades.

 S'haurà d'instal·lar una clau de tall abans de tot regulador si aquest no la porta
incorporada.

Canonades 

Les canonades seran, coure o polietilè; les de polietilè, obligatòriament. El coure es prefereix 
l'acer ja que no requereix generalment, protecció contra la corrosió. 

La distribució exterior estarà enterrada a 50 cm de la superfície. Per façana els muntants 
discorreran vistos. A les estances de cuina entrarà des de l’exterior a 0,4 m del primer forjat, 
discorrerà per fals sostre amb una vaina de protecció i alimentarà als cremadors. I a les 
estances de caldera entrarà a una altura de 2 m discorrent pel perímetre de l’estança fins 
arribar a la caldera. 

El cabdal total de la instal·lació serà de 7,61 m³/h. 

Els tipus de canonada de les conduccions projectades seran de materials adequats complint, 
en tot cas, les Normes UNE sobre les mateixes, i assegurant la resistència mecànica suficient. El 
tipus de material emprat a cada tram és el següent: 

-Escomesa i distribució enterrada en Polietilè PE 80 d’alta densitat Ø 40 i Ø 20  . 
-Distribució per façana i interior en coure Cu Ø 15,  Ø 20 i Ø 32. 

Vàlvules de tall 

Hi haurà vàlvules de tall a les següents parts de la instal·lació: 

-Una general a l'exterior de la Instal·lació (Clau d'Edifici). 
-Una a cada estança a on hi hagi un aparell de consum. 
-Una per cada aparell receptor per poder interrompre el pas del gas al mateix, anterior a 
l'aparell i totalment accessible per a la seva manipulació. 

Passa murs 

En tots els llocs on s'hagi de travessar murs, la canonada estarà protegida per una beina passa 
murs amb folgança mínima de 10 mm. A l'exterior del tub, es segella amb màstic als seus 
extrems per prevenir la possible entrada de gas o aigua a través del mur. 

Posada en obra de la xarxa enterrada 

Els trams de canonada enterrats aniran a una profunditat suficient (50 cm) per evitar qualsevol 
tipus de perill i la rasa on aniran allotjades tindrà un fons estable, sòlid i totalment exempt de 
pedres o qualsevol altre tipus de material que pugui perjudicar a la canonada. Per sobre de la 
canonada hi haurà una banda senyalitzadora per prevenir que es pugui foradar la mateixa. 

La rasa anirà omplerta amb materials que no danyin ni ataquin a la canonada. Com a 
protecció passiva, la canonada es recobrirà amb cinta adhesiva, de 0.45 mm d'espessor, 
utilitzant doble capa i amb material de PVC, per a poder obtenir una rigidesa dielèctrica de 10 
KW com a mínim. 

Les distàncies mínimes que es mantindran amb altres conduccions també enterrades seran de 
20 cm en recorreguts en paral·lel i de 10 cm en els punts de creuament. 
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Unions, juntes i accessoris 

Les unions dels tubs entre si i d'aquests amb la resta d'accessoris es farà d'acord amb els 
materials en contacte i de manera que l'execució de les operacions es durà a terme de 
manera que no es provoquin pèrdues d'estanqueïtat en les unions. 

En aquells casos en què no és possible la soldadura amb garanties d'estanqueïtat utilitzarem 
unions roscades, essent sempre la rosca cònica i les juntes aniran segellades amb tefló 
degudament homologat pel Ministeri d'Indústria, assegurant d'aquesta manera la total 
estanqueïtat de la Instal·lació. 

De la mateixa manera totes les claus emprades en la Instal·lació estan homologades pel 
Ministeri d'Indústria. 

La canonada per tot el seu recorregut estarà subjecta per suports a murs o sostres, de tal 
forma que s'assegurarà l'alineació i estabilitat de la mateixa sense permetre, en cap cas, la 
deformació de la xarxa. 

En tot moment es respectarà una distància mínima de 3 cm. amb altres conduccions i de 5 
cm. si aquestes són d'evacuació de fums o gasos cremats. 

En aquells llocs en què els tubs poguessin estar exposats a xocs aniran protegits per una beina 
de material resistent.  

Aparells 

Aparells cuina menjador 

Fogons 

S’instal·laran dues cuines industrials amb tres fogons i forn incorporat de la marca Makro model 
de cuines a gas sèrie 600 (5023105), d'acer inoxidable de dimensions 1200 mm de llarg, 600 mm 
de profunditat i 850 mm d’alçada.. El forn és de dimensions: 660 mm de llarg, 440 mm de 
profunditat i 350 mm d’alçada. El conjunt té una potència total de 25 kW cada cuina.  

Aparells cuina treballadors 

Entrada d'aire de combustió i evacuació de fums. 

Condicions dels locals 

Els locals on aniran situats els aparells han de disposar d'un volum mínim de 8 m3, tenint en 
compte que el mobiliari no excedirà de 2 m³, a excepció d'aquells que es preveu que estaran 
permanentment oberts a un altre local ben ventilat o els que solament continguin aparells de 
calefacció o de producció d’A.C.S. per acumulació amb cabdal inferior a 4000 Kcal./h. 

Evacuació de fums sala de calderes 

L'aparell a gas serà de circuit tancat (caldera estanca) evacuarà els productes de la 
combustió mitjançant un conducte que doni a l'exterior i aportarà oxigen a la combustió 
també mitjançant un conducte que dona a l’exterior, és a dir, un mateix conducte tindrà 
internament 2 conductes, un de sortida i un d’entrada. 

El conducte d'evacuació dels productes de la combustió hauran de complir els següents 
requisits: 

 Ser resistents a la corrosió i a la temperatura dels productes de la combustió.

 Ser completament estanc.

 Estar construïts amb materials rígids no deformables.

 Mantenir la secció lliure indicada pel fabricant de l'aparell en tota la seva longitud, no
escanyant la sortida dels productes de la combustió.

 Així mateix, és preferible la utilització de sistemes d'unió de trams de conducte que no
necessitin l'ocupació d'abraçadores.

El conducte d'evacuació desembocarà a l'exterior i quan aquest hagi passat el mur, aquest es 
perllongarà verticalment un mínim de 50 cm. des del límit de la superfície lliure que doni a 
l'exterior i es protegirà el seu extrem mitjançant un deflector contra efectes perjudicials del 
vent i la penetració de la pluja. A més l'extrem final del conducte d'evacuació haurà de 
quedar a una distància no inferior a 40 cm. de qualsevol obertura d'entrada d'aire o finestra 
d'un local diferent del que es troben instal·lats els aparells a gas. 

Evacuació de fums cuina 

A les cuines s'instal·larà una campana extractora damunt dels cremadors la projecció vertical 
dels quals els cobreixi totalment. El sistema d'evacuació de productes de la combustió es 
realitzarà mitjançant un conducte estanc situat a 2.85 metres del sòl que comunicarà la 
campana extractora amb l'exterior. L'extrem d'aquest conducte tindrà les mateixes 
característiques que l'apartat anterior. 

La superfície lliure del conducte serà d'uns 100 cm2, procurant que les làmines de les reixetes 
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situades en els extrems del conducte afavoreixin la sortida d'aire viciat del local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
7.11. DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS UTILITZATS         

Per a la instal·lació de gas es faran servir dos tipus de materials, el polietilè PE 80 i el coure. La 
canonada de polietilè discorrerà enterrada i la de coure discorrerà vista. 
 
Característiques dels materials:  
 
-Canonada plàstic:  

-Material: PE 80 Alta densitat. Color: 
Groc. 
-Norma: UNE-EN 1555 
 

 
-Canonada coure:  

-Material: Cu. 
-Color: Vermell salmó. Norma: UNE-EN 1050. 

 
 

7.12. ASSAJOS I VERIFICACIONS           

Una vegada construïda la instal·lació receptora i amb anterioritat a la seva posada en 
disposició de servei per part de l'empresa Subministradora, haurà de sotmetre's a una prova 
d'estanqueïtat, havent de ser satisfactori el seu resultat, és a dir, no detectar-se fuita alguna. 
 
Aquesta prova d'estanqueïtat es realitzarà en tots els trams que componen la instal·lació 
receptora, és a dir, des de la clau de l'escomesa, exclosa aquesta, fins a les claus de 
connexió d'aparell, incloses aquestes, i sempre abans d'ocultar, enterrar o encastar les 
canonades. 
 
Aquesta prova d'estanqueïtat haurà de ser realitzada per l'Empresa instal·ladora utilitzant com 
fluït de prova aire o gas inert, estant prohibit l'ús del gas de subministrament o de qualsevol 
altre tipus de gas o líquid. 
 

La prova d'estanqueïtat no inclou als reguladors d'abonat, vàlvules de seguretat per defecte 
de pressió i comptadors, per la qual cosa aquests hauran d'aïllar-se mitjançant claus de tall o 
desmuntar-se de la instal·lació, col·locant els corresponents ponts o taps extrems. 
 
Així mateix, la prova d'estanqueïtat 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 aquesta prova. 
 

Amb anterioritat a la realització de la prova d'estanqueïtat, haurà d'assegurar-se que estan 
tancades les claus que delimiten la part d'instal·lació a assajar, col·locats els ponts i taps 
extrems necessaris i, a més, que es troben obertes les claus intermèdies. Per aconseguir el 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., el 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 l'aire o gas inert fins a 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 de la prova 
d'estanqueïtat, es deixa transcórrer el temps precís perquè 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 intermèdies per verificar la seva estanqueïtat en 
relació amb l'exterior, tant en la seva posició d'obertes com en la seva 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 doni un resultat satisfactori, és a dir, que s'observés 
una disminució de pressió, hauran de localitzar-se les possibles fuites utilitzant aigua sabonosa o 
un producte similar, corregir-se les mateixes i repetir la prova d'estanqueïtat. 
 
Si s'observessin variacions de la pressió i s'intuís que puguin ser degudes a variacions de la 
temperatura, haurà de repetir-se la prova en hores en les quals es prevegi que no es produiran 
aquestes variacions. En el cas que això no sigui possible, es registrarà la temperatura del fluid 
de prova, aire o gas inert, al llarg de la mateixa, avaluant al final la seva possible repercussió. 
Tant el nivell de pressió de la prova com el temps de l'assaig depenen de la pressió de servei 
del tram, i s'indiquen a continuació: 
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Prova d'estanqueïtat per a trams en baixa pressió        
 
La prova d'estanqueïtat per als trams d'instal·lació receptora alimentats 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 durada 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, explicats tots dos a partir de 
l'estabilització de la pressió en el tram. 
Per considerar correcta la prova d'estanqueïtat no han d'observar-se variacions de la pressió al 
llarg de tota la prova. 

 
Verificació de l'estanqueïtat de reguladors, vàlvules de seguretat i comptadors    

 
L'estanqueïtat de les unions i dels elements i accessoris que componen 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 possibles fuites 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. 

 
 
 
7.13. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ           
 
 
La revisió periòdica i el manteniment de les instal · lacions es realitzaran d'acord amb les 
disposicions de la norma UNE 60250 . 
 
El titular de la instal·lació o, si no els usuaris , seran els responsables del manteniment , 
conservació , explotació i bon ús de la instal·lació de tal forma que estigui permanentment en 
disposició de servei , amb el nivell de seguretat adequat . Així mateix atendran les 
recomanacions que , amb vista a la seguretat , els siguin comunicades pel Subministrador . 
  
Per a això, han de disposar d'un contracte de manteniment subscrit amb una empresa 
instal·ladora autoritzada , que disposi d'un servei d'atenció d'urgències permanent , pel que 
aquesta s'encarregui de conservar les instal · lacions en el degut estat de funcionament , de la 
realització de les revisions dins de les prescripcions contingudes en aquesta norma i de forma 
especial , del funcionament de la protecció contra la corrosió , protecció catòdica i del control 
anual del potencial de protecció o trimestral en el cas de corrent impresa. 
  
 
 
 

Per a la instal·lació hi haurà un Llibre de Manteniment o bé, si l'empresa instal·ladora 
encarregada del manteniment disposa d'acreditació del seu Sistema de gestió de qualitat 
implantat, un arxiu documental amb còpia de les actes de totes les operacions realitzades, que 
ha de poder ser consultat per l'òrgan competent de la comunitat autònoma , quan aquest ho 
consideri convenient. 
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8. Instal·lació d' Il·luminació 
 
 
8.1. OBJECTE DE L'APARTAT            

 

Aquest apartat té per objecte definir les característiques tècniques de la instal·lació d' 
il·luminació per, de conformitat amb la normativa vigent, la instal·lació d'il·luminació i 
enllumenat en un edifici destinat a casa de colònies. 
 
 
8.2. NORMATIVA             

 
Per a la realització del projecte s'han tingut en consideració les següents normatives, reglaments 
i ordenances vigents en la data de realització del mateix: 
 

- CTE-DB-HE Ahorro de Energía 3: Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación. 
- UNE EN 12464-1: 2012. Il·luminació. Il·luminació dels llocs de treball. Part 1: Llocs de treball 

en interiors. 
 
 
8.3. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ          

 
Per a l'elecció de les lluminàries s'ha pres com a base el catàleg de la Casa Phillips Il·luminació 
per a interior i exterior. S'ha escollit el tipus de lluminària per cada estança segons situació, 
estètica i pràctica. Així doncs, per a aquest tipus d'edificis les lluminàries escollides són: 
 
- En els dormitoris lluminàries suspeses. 
 
- En els passos zones comunes col·locaran downlights en fals sostre i lluminàries suspeses, 
depenent de l'edifici. 
 
- Al menjador, zones d'estar, habitacions i sales d'activitats es col·locaran lluminàries fluorescents 
suspeses. 
 
- A la cuina lluminàries suspeses fluorescents amb classe de protecció especial. 
 
- En lavabos comuns lluminàries encastades estanques. 
 
- A les dutxes i lavabos de les habitacions, downlights en fals sostre. 
 
- A les sales tècniques i magatzems es col·locaran fluorescents TL5 i lluminàries suspeses 
fluorescents estanques. 
 
- En exteriors es col·locaran aplics en parets perimetrals dels edificis i zones de pas que 
il·luminaran cap a terra. A les zones de camp de futbol i zona de jocs per als infants es 
col·locaran lluminàries projectores LED. 

 
 
 

 

8.4. PLA DE MANTENIMENT            
 

Un manteniment regular és indispensable per a un sistema d'il·luminació efectiu. Només així pot 
pal·liar la disminució per envelliment de la quantitat de llum disponible a la instal·lació. 
 
Els valors mínims d'intensitat lumínica de la norma UNE 12464 són valors de manteniment, això vol 
dir que estan basats en un valor nou (en el moment de la instal·lació) i un manteniment que ha 
de ser definit. El mateix és vàlid per als valors calculats en Dialux. Només poden ser assolits si el 
pla de manteniment és implementat de forma conseqüent.  
 
En el manteniment de lluminàries i làmpades, seguiu les instruccions donades al respecte pels 
respectius fabricants. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lluminàries utilitzades 
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9. Instal·lació d'Electricitat 
 
 
9.1. OBJECTE DE L'APARTAT            

 

El present Projecte té per objecte definir les característiques i justificació dels càlculs tècnics per 
a la instal·lació d’electricitat i posta a terra, amb el propòsit de complir amb la normativa 
vigent, poder realitzar el subministrament d’electricitat a tots els aparells de consum, per a una 
casa de colònies a la localitat de La Pobla de Lillet. Aquest projecte servirà per sol·licitud de 
subministrament davant la companyia elèctrica ERZ ENDESA. 
 
 
9.2. SITUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ                                                                              
 
La instal·lació descrita en aquest Projecte està ubicada al municipi de La Pobla de Lillet, en un 
conjunt de cases aïllades que conformen la casa de colònies. 
 
 
9.3. AUTOR DEL PROJECTE            
 
L’autor del present Projecte és: MARC VALLES BERNAT, alumne de Ciències i Tecnologies de 
l'Edificació a l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona. 
 
 
9.4. INSTAL·LADOR AUTORITZAT           
 
La instal·lació la realitzarà l’empresa escollida per la propietat. 
 
 
9.5. COMPANYIA SUBMINISTRADORA          
 
ERZ Endesa serà l’empresa gestora del subministrament de servei d’electricitat a la casa de 
colònies. 
 
 
9.6. NORMATIVA             

 
Per a la realització del Projecte s’han tingut en consideració les següents Normatives, 
Reglaments i Ordenances vigents a la data de realització del mateix: 
 
-Reglament electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries, R.D. 842/2002 
del 2 d'Agost de 2002. 
 
-Normes de la companyia ENDESA. 
 
-P.G.O.U del municipi de La Pobla de Lillet. 
 
-CTE-DB-HE: Estalvi d'Energia, HE-5: Contribució Fotovoltaica Mínima de Energia Elèctrica. 
 
-En general totes aquelles normes, resolucions i disposicions d’aplicació general, referents a la 
posada en servei de les instal·lacions de lampisteria als edificis i a la xarxa de subministrament. 

 
 
9.7. POTÈNCIA A CONTRACTAR           
 
 
a) Càrrega Total de l'Edifici            
S'inclouen els quadres resum del càlcul de la càrregues de la casa de colònies i de cada edifici 
en particular als annexes del present treball. 

 

b) Potència a contractar            

Si considerem un factor de simultaneïtat de 0,8 tenim una potència de 63354 W i es 
contractaran amb un ICPM de 4 x 100 A= 61 kW a 400 V III + N, en Baixa Tensió. 
 
 
9.8. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA        
 
Les instal·lacions que formen part intrínseca d'aquest apartat han de complir en tot moment 
amb el que indica el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat mitjançant el 
Reial decret 842/2002 i les seves instruccions tècniques complementàries, així com les normes de 
la companyia elèctrica subministradora ERZ ENDESA. 
 
 
9.9. CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ         
 
El subministrament elèctric estarà efectuat per una única empresa distribuïdora per a la totalitat 
de la potència concertada amb una tensió de subministrament de 400/230 V, 50 Hz. 
 
La instal·lació estarà constituïda pels següents elements: 
 
-Escomesa i CGP. 
-Conjunt de protecció i mesura. 
-Línia general d’alimentació. 
-Quadre general de comandament i protecció. 
-Sub quadres generals de comandament i protecció de cada edifici. 
-Circuits elèctrics necessaris. 
-Quadre de comandament i protecció de cada estança. 
-Presa de terra. 
 
La casa de colònies estarà connectada amb la xarxa general de manera subterrània 
mitjançant una única escomesa alimentarà la Caixa General de Protecció CGP-7, on entrarà 
l'escomesa enterrada i en sortirà enterrada.  
 
Les línies generals d'alimentació subministraran la potència fins a la centralització de l'element 
de control i mesura, en el nostre cas serà un TMF10-400 que estarà col·locat a la planta baixa, a 
la zona d’administració. 
 
En tractar-se d'un edifici de pública concurrència és important distribuir per zones la instal·lació 
elèctrica col·locant un quadre general dels edificis i diversos quadres secundaris per plantes i 
estances. 
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A partir del TMF10-400 sortirà la derivació individual cap al quadre general dels edificis. El quadre 
general de distribució s'haurà de col·locar en el punt més proper possible a l'alimentació 
(escomesa, derivació individual), i es col·locaran els dispositius de comandament i protecció. El 
quadre general es troba a l'interior d'un armari d'obra. 
 
Del quadre general sortiran els següents circuits: 
 
-Línia general de l’edifici 1. 
-Línia general de l’edifici 2. 
-Línia general de l’edifici 3. 
-Línia general de l’edifici 4. 
-Línia general de l’edifici Auxiliar. 
-Línia general sala de màquines piscina. 
-Línia general EDAR (depuradora). 
-Línia general telecomunicacions. 
-Línia general Sala Caldera. 
-Línia general cuina. 
 
Per a l’edifici 1, a la planta primera hi haurà un quadre de comandament i protecció secundari 
que controlarà i alimentarà tota la planta primera. 
 
Per als edificis 2, 3 i auxiliar es controlarà tot des del quadre general de cada edifici. 
 
Per a l’edifici 4, hi haurà un quadre secundari a cada planta de l'edifici. 
 
 
 
9.10. ESCOMESA             
 
La companyia subministradora efectuarà l'entrada del subministrament mitjançant una 
escomesa des del transformador (indicat a les condicions de subministrament per la 
companyia) i caixa general de protecció seguint les directrius de la direcció facultativa.  
 
 
 
9.11. CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ (C.G.P.)         
 
Aquesta caixa general de protecció serà amb fusibles de gG = 160 A (CGP-7-160). De la caixa 
general de protecció i fins a l'equip de mesura instal·larem una línia repartidora amb cable RV 
0.6 / 1 KV, de secció d'3F x 25 mm ² + 1N 16 mm ² + TT. 
 
Es col·locarà la CGP al costat de l'edifici auxiliar, a l'exterior. L'obertura 
de la porta serà cap a l’exterior i serà sempre accessible. La seva 
situació es fixarà de comú acord entre la propietat i l'empresa 
subministradora. S'instal·larà sempre en un nínxol en paret, que es 
tancarà amb una porta preferentment metàl·lica, amb grau de 
protecció IK 10 segons UNE-EN 50.102, revestida exteriorment d'acord 
amb les característiques de l'entorn i estarà protegida contra la corrosió, 
disposant d'un pany o cadenat normalitzat per l'empresa 
subministradora. 
 

En el nínxol es deixaran prevists els orificis necessaris per allotjar els conductes d'entrada de 
l'escomesa. Les caixes de protecció i mesura a utilitzar correspondran a un dels tipus recollits en 
les especificacions tècniques de l'empresa subministradora que hagin estat aprovades per 
l'Administració Pública competent, en funció del nombre i naturalesa del subministrament. Dins 
de les mateixes s'instal·laran talla circuits fusibles en tots els conductors de fase o polars, amb 
poder de tall almenys igual al corrent de curtcircuit prevista en el punt de la seva instal·lació. 
 
En el nostre cas la CGP escollida és la CGP-7-160, ja que es tracta d'un subministrament trifàsic, 
l'entrada de l'escomesa és subterrània i en derivació, i la sortida és aèria. 
 
Les caixes de protecció i mesura compliran tot el que sobre el particular s'indica en la Norma 
UNE-EN 60.439-1, tindran grau d'inflamabilitat segons s'indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una 
vegada instal·lades tindran un grau de protecció IP 43 segons UNE 20.324 i IK 09 segons UNE-EN 
50.102 i es podran precintar. 
 
 
L'envolupant haurà de disposar de la ventilació interna necessària que garanteixi la no formació 
de condensacions. El material transparent per a la lectura serà resistent a l'acció dels rajos 
ultraviolats. 
 
Les disposicions generals d'aquest tipus de caixa queden recollides a la ITC-BT-13. 
 
 
9.12. LÍNIA GENERAL D'ALIMENTACIÓ          
 
La línia general d’alimentació és la línia que uneix la CGP amb el TMF 10-160A.  
 
Estarà composta dels següents conductors unipolars: d'3F x 25 mm ² + 1N 16 mm ² + TT de CU 
rígid protegits amb tub de diàmetre 110 mm amb un nivell d'aïllament: 0.6/1 kV, de polietilè 
reticular (XLPE), no propagador d’incendi i emissió fums i amb opacitat reduïda. 
 
 
 
9.13. TMF 10-160A             
  
Segons la potència a contractar s'instal·larà a la zona d’administració un 
equip de mesura del tipus TMF 10-160A . A l'interior d'aquest hi haurà els 
següents elements: 
 
A l'armari de comptatge , que es trobarà a la sala tècnica de l' edifici auxiliar 
(tal com queda especificat en els plànols adjuntats), instal·larem: 
 

- El conjunt de mesura, que en el nostre cas serà un TMF -10, amb mesura 
d'energia activa i possibilitat de discriminació horària. 
 
- La derivació individual , que serà amb cable de coure tipus RV 0.6 / 1 KV, 
de secció de secció de 3F x 25 mm ² + 1N 16 mm ² + TT. 
 
- L'interruptor de control de potència ( ICP ), que serà tipus ICP-M 160 regulat a 160 A i que 
actuarà com a capçalera del quadre elèctric general . 

 



DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS D'UNA CASA DE COLÒNIES 39 

Els dispositius de lectura dels equips de mesura hauran d'estar situats a una altura compresa 
entre 0,70 i 1,80 m. 
 
 
9.14. DERIVACIÓ INDIVIDUAL           
 
És la part de la instal·lació que, partint de la caixa de protecció i mesura, subministra energia 
elèctrica a una instal·lació d'usuari. Comprèn els fusibles de seguretat, el conjunt de mesura i els 
dispositius generals de comandament i protecció. Està regulada per la ITC-BT-15. 
 
Denominarem Derivació individual al tram que va des de la TMF 10-160A fins al Quadre General 
de Comandament i Protecció de l'edifici. Suportarà la potència total de l'edifici. 
 
 
9.15. QUADRE DE PROTECCIÓ GENERAL DE LA CASA DE COLÒNIES      
 
A l'altra sala tècnica de l'edifici auxiliar, tindrem el quadre general de l'edifici Q.GE. de 
distribució elèctrica, amb l'embarrat on es connectaran els mecanismes de protecció i 
capçalera dels quadres secundaris i des d'on partiran les línies d'alimentació a aquests quadres 
secundaris . 
 
L'ICP serà dimensionat en funció de la càrrega contractada amb la companyia 
subministradora. 
 
La protecció, en el quadre elèctric, dels quadres secundaris es realitzarà mitjançant interruptors 
magnetotèrmics amb protecció diferencial tipus VIGI, per als quadres no situats al costat del 
quadre general . 
 
Els quadres de distribució tindran l'estructura de components elèctrics descrits als plànols 
d'esquemes de principi elèctrics i a la definició dels mesuraments . 
 
En els esquemes de principi es calcula la potència instal·lada i de càlcul, així com els 
mecanismes de protecció i seccions dels conductors que recolzats en el càlcul de caigudes de 
tensió formen el dimensionament d'aquest projecte . 
 
Els tants per cent expressats en els càlculs s'ajusten a les normes. 
 
 
9.16. QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ SECUNDARIS DE EDIFICI     
 
Els dispositius secundaris de comandament i protecció de cadascun dels circuits, que són 
l'origen de la instal·lació interior, podran instal·lar-se en quadres separats i en altres llocs. 
 
En locals d'ús comú o de pública concurrència hauran de prendre's les precaucions necessàries 
perquè els dispositius de comandament i protecció no siguin accessibles al públic en general. 
 
L'altura a la qual es situaran els dispositius generals i individuals de comandament i protecció 
dels circuits, mesurada des del nivell del sòl, estarà compresa entre 1 i 2 m. 
 
Les envolupants dels quadres s'ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439-3, amb un grau 
de protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102. L'envolupant per a 

l'interruptor de control de potència estarà precintat i les seves dimensions seran d'acord amb el 
tipus de subministrament i tarifa a aplicar. Les seves característiques i tipus correspondran a un 
model oficialment aprovat. 
 
Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció tindran com a mínim el següent: 
 
-Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, d'intensitat variable depenent de la 
potència que suporti, que permeti el seu accionament manual i que estigui dotat d'elements de 
protecció contra sobrecàrrega i curtcircuits (segons ITC-BT-22). Tindrà poder de tall suficient per a 
la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4,5 ca com a 
mínim. Aquest interruptor serà independent de l'interruptor de control de potència. 
 
-Un interruptor diferencial general, d'intensitat assignada superior o igual a la de l'interruptor 
general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els circuits (segons ITC-BT-24). 
 
Si pel tipus o caràcter de la instal·lació s'instal·lés un interruptor diferencial per cada circuit o grup 
de circuits, es podria prescindir de l'interruptor diferencial general, sempre que quedin protegits 
tots els circuits. En el cas que s'instal·li més d'un interruptor diferencial en sèrie, existirà una 
selectivitat entre ells. 
 
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. 
 
 
9.17. INSTAL·LACIÓ DE LÍNIES           
 
Quant a la instal·lació de línies, cables, mecanismes, quadres de protecció, de maniobra, etc... 
es procedirà de la següent manera:  
 
Del quadre general de protecció es derivaran les línies d'alimentació als quadres secundaris. 
 
Els quadres secundaris de protecció i distribució seran aïllants, amb guia DIN i enfangat preparat 
per allotjar: 
 
- Interruptor magnetotèrmic de capçalera del quadre secundari . 
- Interruptors magnetotèrmics amb protecció diferencial tipus vigi per a les línies principals . 
- Interruptors PIA per a la protecció de les sublínies . 
 
A partir dels interruptors automàtics magnetotèrmics es derivaran les línies a les dependències 
amb les seccions indicades en els plànols. 
 
El poder de tall i la tipologia dels interruptors magnetotèrmics que s'han d'instal·lar, s'ajustaran a 
la Norma.  
 
Com a mínim els interruptors magnetotèrmics trifàsics tindran un poder de tall de 10 kA , i els 
monofàsics , de 6 kA . 
 
La tensió de comandament per a l'enllumenat serà de 400 V entre fases i 230 V entre fases i 
neutre procurant un perfecte equilibri entre les fases. 
El cablejat a utilitzar serà lliure d'al·lògens : 
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- RV 0.6 / 1 KV a les instal·lacions d'enllaç i instal·lacions amb safata portacables. 
 
- H07V a les instal·lacions amb tub aïllant. 
 
Els tubs a utilitzar seran: 
 
- Tub semirígid de protecció " 7" per instal·lacions encastades. 
 
- Tub rígid de protecció " 7" o "9" per instal·lacions vistes. 
 
Les safates portacables a utilitzar seran: 
 
- Safata portacable metàl·lica de 200x100. 
 
Cal indicar que en compliment de la Norma, els interruptors diferencials hauran de resistir els 
corrents de curtcircuit que puguin presentar-se al punt de la seva instal·lació i de no respondre a 
aquesta condició estaran protegits per fusibles curtcircuits de característiques adequades o PIA 
associat al diferencial. El nivell de sensibilitat d'aquests interruptors respondrà al que assenyala la 
instrucció. 
 
És obligatori que tot el material elèctric estigui marcat amb les sigles CE. 
 
Tant les safates metàl·liques de distribució general de plantes com les safates de PVC de 
connexió dels serveis de dependències, disposaran d'una separació interior per separar línies de 
potència (endolls, enllumenat i maquinària) i línies de senyal i potència feble ( veu , dades , 
detectors d'incendi i polsadors, ...) 
 
Les preses de corrent i aparells d'il·luminació estaran connectats al circuit de terra. També es 
connectaran al circuit de posada a terra, les safates portacables metàl·liques , amb connexions 
equipotencials cada 2 metres. 
 
 
 
9.18. INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE L’EDIFICI: LLUMINÀRIES        
 
Els models de lluminàries utilitzades estan especificats als càlculs de nivells d’il·luminació de cada 
local mitjançant el programa Dialux, que es troba a l’annex del projecte. 
 
Les lluminàries seleccionades per a l’interior dels edificis són les següents: 
 
-Es col·locaran llums tipus downlight de sostre per a interiors encastat a fals sostre de 14W, 18W i 
32 W cadascuna. Es col·locaran a les dutxes i lavabos i als vestíbuls de les habitacions. 
 
-Es col·locaran llums tipus fluorescent de sostre per a interiors adosat a fals sostre a les 
habitacions, passadissos, sales d'estar, sales d'activitats i zones comuns. Seran d'una potència de, 
2x18 W, 2 x 28 W, 1 x 35 W, 2 x 35 W, 1 x 49 W, 2 x 49 W, 1 x 54 W, 1x54 W i 2 x 58 W. 
 
-A la cuina del servei i cambres humides grans es col·locaran llums tipus fluorescent estanques de 

2 x 36 W. 
 
- A les zones de les escales de l'edifici 4 i a les sales tècniques de l'edifici auxiliar es col·locaran 
aplics de paret de 2 x 18 W. 
 
-A les sales tècniques, rebost i trasters, es col·locaran fluorescents de sostre adosats de tipus TL5 
de 1x36W i de 1x58W. 
 
-Les lluminàries seleccionades per a l’exterior dels edificis són les següents: Es col·locaran aplics 
de paret per a exterior de 2x18 W cadascuna. Aniran repartides per tot el perímetre exterior de 
cada edifici per a proporcionar llum al pas. Els espais exteriors de gran extensió seran il·luminats 
amb llums projectors de 2000 W. 
 
 
9.19. RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ       
 
APARELLATGE 

Equip de mesura TMF-10 
Interruptor controlador de potència Sí 
Fusibles de seguretat Sí 

 
CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ 

CGP DE 160 A 

 

LÍNIA GENERAL D'ALIMENTACIÓ 

TIPUS CABLE RV 0,6/1 KV 
SECCIÓ 3F x 25 mm² + 1N 16 

mm²  + TT) 
CABLEJAT PER SAFATA 
 
Aïllament 

 
 
PVC 1000 V 

Coberta Polietilè reticulat (XLPE) 
Designació UNE RV 0.6/1 KV 
Codificació de colors Sí 

 

CABLEJAT PER TUB (PROTECCIÓ MECÀNICA "5" I "7") 

 
Aïllament 

 
Policlorur de vinil 

Designació UNE H07V 
Codificació de coures Sí 

 

CAIGUDES DE TENSIO MAXIMES 
 

LINIA REPARTIDORA Màxim 1 % 
RECEPTORS D'ENLLUMENAT Màxim 3 % 
RECEPTORES DE FUERZA MOTRIZ Màxim 5 % 
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9.20. HE-5: CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D'ENERGIA ELÈCTRICA     
 
No s'ha tingut en compte el codi tècnic d'edificació pel que fa a la incorporació de sistemes de 
captació i transformació d'energia solar per procediments fotovoltaics ja que és un edifici 
destinat a casa de colònies, per tant exempt de la taula 1.1 d'Àmbit d'Aplicació. 
 
 
 
9.21. LÍNIA DE TERRA             
 
La instal·lació de posada a terra es realitzarà a base de muntar un mallat mitjançant de cable 
de coure nu de 35 mm² perimetralment al voltant de l'estructura de l'edifici, tal com s'indica en 
els plànols adjunts. 
 
El cable de posada a terra es connectarà a les parts metàl·liques de l'estructura de l'edifici 
mitjançant brides aluminotèrmiques. S'instal·laran, en els extrems del perímetre, piquetes de 
posada a terra. 
 
Tots els receptors de la instal·lació i la safata metàl·lica es connectaran al circuit de posada a 
terra.  
Per fer el càlcul de la resistència de terra hem de tenir en compte els següents punts:  
 
- El valor de la resistència de terra deguda a la línia de terra.  
- El valor de la resistència de terra deguda a les javelines.  
- La resistivitat del terreny té el valor de 300 Ohms/m. (s'ha considerat sorres i llims). 
 
 
9.22. ALTRES INSTAL·LACIONS           
 
Tant el contractista, com l'instal·lador hauran de fer un inventari d'altres instal·lacions, com ara 
gas natural, alta tensió, baixa tensió, aigua, etc ... per tal d'evitar danys personals i materials. 
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10. Instal·lació de telecomunicacions 
 
 
10.1. OBJECTE DE L'APARTAT          
  

El present Projecte té per objecte definir les característiques tècniques de la instal·lació de 
telecomunicacions, amb el propòsit de complir amb la normativa vigent, donar accés als 
usuaris de la casa de colònies a internet (STBA), televisió per cable i satèl·lit i radio (RTV) i accés 
telefònic (STDP) a una casa de colònies. 
 
 
10.2. SITUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ          

La instal·lació descrita en aquest Projecte està ubicada al municipi de La Pobla de Lillet, en un 
conjunt de cases aïllades que conformen la casa de colònies. 
 
 
10.3. AUTOR DEL PROJECTE            

L’autor del present Projecte és: MARC VALLES BERNAT, alumne de Ciències i Tecnologies de 
l'Edificació a l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona. 
 
 
10.4. INSTAL·LADOR AUTORITZAT           
 

La instal·lació la realitzarà l’empresa escollida per la propietat. 
 
10.5. NORMATIVA             

Per a la realització del Projecte s’ha tingut en consideració la normativa vigent a la data de 
realització del mateix: 
 
- Reial Decret 346/2011, d’11 de març, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les 
infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació a 
l’interior de les edificacions. 
 
 
10.6. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS      

A l’edifici 4 hi ha l’arqueta d’entrada. A línia de façana trobem l’arqueta anomenada registre 
d’enllaç, que enllaça el cablejat provinent de companyia amb el Recinte d’Instal·lacions de 
Telecomunicacions Únic (RITU), que discorre enterrat paral·lelament a la façana oest de l’edifici 
4. A la sala tècnica de la planta baixa de l’edifici 4 hi ha el RITU.  

La canalització principal discorre del RITU als edificis per exterior enterrada, el qual té 3 muntants 
verticals per a repartir les pau de l’edifici. a l’edifici A discorre enterrada entrant per façana. De 
la canalització principal emergeixen unes branques anomenades canalitzacions secundàries, 

que serveixen per a distribuir el cablejat amb un mínim de senyal als punts d’accés d’usuari 
(PAU). 

 
A cada estança hi pot haver una o més bases d’accés terminal (BAT). 
 
El nombre de PAU de la casa de colònies és de 5 PAU  i  l’arqueta d’entrada haurà de ser de 
400 x 400 x 600 mm. 
 
S’han de col·locar arquetes de pas, intercalades en la canalització externa, amb dimensions 
mínimes interiors de 400 x 400 x 400 mm, en el punt d'intersecció de dos trams rectes no alineats. 
 
 
i. Punt d’entrada general            
 
 
És l'element passa murs que permet l'entrada a l'edificació de la canalització externa, capaç 
d'albergar els tubs de 63 mm de diàmetre exterior que provenen de l'arqueta d'entrada. 
 
Quan la canalització sigui mitjançant tubs, s’han de col·locar registres d'enllaç (armaris, 
arquetes o 
caixes de derivació) en els casos següents: 
 

a) Cada 30 m de longitud en canalització encastada o 50 m en canalització per superfície. 
 
b) Cada 50 m de longitud en canalització subterrània per a trams totalment rectes. 
 
c) En el punt d'intersecció de dos trams rectes no alineats. 
 
d) Dins dels 600 mm abans de la intersecció en un sol tram dels dos que hi hagi. En aquest 
últim cas, la corba en la intersecció ha de tenir un radi mínim de 350 mm i no presenta , 
deformacions en la part còncava del tub. 

 
Les dimensions mínimes d'aquests registres d'enllaç són 450 x 450 x 120 mm (altura x amplada x 
profunditat) per al cas de registres en paret.  
 
Per al cas d'arquetes, les dimensions interiors mínimes són 400 x 400 x 400 mm. 
 
 
ii. Antenes receptores            
 
Les antenes ens capten el senyal radio televisiva i envien les dades al RITU. Tenint en compte 
que el sistema portant estarà situat a menys de 20 metres del sòl, els càlculs per definir el mateix 
s'han realitzat per a velocitats de vent de 130 km / h.  
 
Com ja s'ha indicat anteriorment, el sistema portant estarà format per  un pal de 2,5 m que es 
fixarà a la paret amb els ancoratges adequats.  
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El càlcul de l'estructura s'ha realitzat mitjançant taules subministrades pels fabricants, tenint en 
compte el límit elàstic de l'estructura per prevenir la deformació del pal a la càrrega de les 
antenes evitant també el despreniment del pal per trencament. Ja que les antenes propostes 
suposen una càrrega al vent de 270,4 Nm, a 130 km / h, el pal seleccionat suporta la càrrega 
del límit elàstic i per tant del límit de trencament. 
 
 
iii. RITU               

Per al cas d'edificis com els del present projecte de fins a tres altures i planta baixa i un màxim 
de deu PAU i per a conjunts d'habitatges unifamiliars, s'estableix la possibilitat de construir un 
únic recinte d'instal·lacions de  telecomunicació (RITU), que acumuli la funcionalitat del RITI i el 
RITS.  

El recinte ha de disposar d'espai delimitat en planta per a cada tipus de servei de 
telecomunicació. 

Ha d’estar equipat amb un sistema de safates, safates en escala o canals per a l'estesa dels 
cables 
oportuns, i s’ha de disposar en tot el perímetre interior a 300 mm del sostre. 
 
Ha de tenir una porta d'accés metàl·lica de dimensions mínimes 180 x 80 cm en el cas de 
recintes d'accés lateral amb obertura cap a l'exterior, i han de disposar de pany amb clau 
comuna per als diferents usuaris autoritzats. L'accés a aquests recintes ha d’estar controlat i la 
clau ha d’estar en poder del propietari de la casa de colònies, o de la persona o persones en 
qui deleguin, que han de facilitar l'accés als diferents operadors per efectuar els treballs 
d'instal·lació i manteniment necessaris. 
 
Es recomana instal·lar, en un lloc estratègic i comunitari, i si pot ser encastada, una caixa o 
dipòsit metàl·lic o de material plàstic, amb porta abatible i pany antirossinyol, que ha de 
contenir les claus d'accés als diferents recintes d'instal·lacions de telecomunicació de 
l'edificació. Una clau de l'esmentada caixa ha d’estar en poder del propietari de l'edificació, o 
de la persona o persones en qui deleguin. Altres claus de la caixa poden obrar en poder dels 
diferents operadors que proporcionen els serveis de telecomunicació en l'edificació. 
 
El RITU es situarà a planta baixa de l’edifici 4, a la sala tècnica amb unes dimensions de 1000 
(amplada) x 500 (profunditat) x 2000 (altura) en mm. 
 
Característiques constructives 
 
Els recintes d'instal·lacions de telecomunicació han de tenir les característiques constructives 
mínimes 
següents: 
 

a) Enrajolament: paviment rígid que dissipi càrregues electrostàtiques. 
b) Parets i sostre amb capacitat portant suficient. 

 

Ventilació 
 
El recinte ha de disposar de ventilació natural directa que permeti una renovació total de l'aire 
del local 
almenys dues vegades per hora. 
 
Identificació de la instal·lació 
 
En tots els recintes d'instal·lacions de telecomunicació hi ha d’haver una placa de dimensions 
mínimes de 200 x 200 mm (ample x alt), resistent al foc i situada en lloc visible entre 1.200 i 1.800 
mm d'altura, on aparegui el número de registre assignat per la Prefectura Provincial d'Inspecció 
de Telecomunicacions al projecte tècnic de la instal·lació. 
 
 
iv. Canalització principal            

La canalització principal tindrà un total de 5 PAU i a mesura que hi hagi menys PAU’s a alimentar 
s’anirà disminuint el número de tubs a instal·lar. 
 
La canalització principal haurà de tenir: 
 
a) 1 Tub RTV 
b) 1 Tub de cables parells/cables trenats. 
c) 1 Tub cable coaxial 
d) 1 Tub de cable de fibra òptica 
e) 1 Tub de reserva 
 
Total = 5 tubs de diàmetre 40 mm. 
 
 
v. Canalització interior (PAU)           

Al punt d’accés de cada edifici s’ha de col·locar en la derivació un registre de pas tipus A del 
qual han de sortir a l'habitatge 3/4 tubs de 25 mm de diàmetre exterior, amb la utilització 
següent: 
 
a) Un per a cables de parells o parells trenats i per als cables de fibra òptica. 
b) Un per a cables coaxials de serveis de TBA. 
c) Un per a cables coaxials de serveis de RTV. 
d) Un per a cables de fibra òptica. 
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vi. Canalització secundaria           

Del registre secundari surten canalitzacions secundàries que han de ser de capacitat suficient 
per allotjar tots els cables per als serveis de telecomunicació de les PAU a les quals serveixin. 
Aquesta canalització es materialitza mitjançant tubs, que en els seus trams comunitaris ha de ser 
com a mínim de 4 tubs de 25 mm, que s’han de destinar al següent: 
 
a) Un per a cables de parells o parells trenats. 
b) Un per a cables coaxials de serveis de TBA. 
c) Un per a cables coaxials de serveis de RTV. 
d) Un per a cables de fibra òptica. 
 
 
vii. Registres de pas             

Els registres de pas són caixes amb entrades laterals preiniciades i iguals en les seves quatre 
parets, a les quals es poden acoblar cons ajustables multi diàmetre per a entrada de tubs. El 
que es farà servir serà de 
dimensions: 360x360x120 mm. 
 
 
viii. Registres de terminació de xarxa (RTR)         
 
Han d’estar a l'interior de l'habitatge, local, oficina o estança comuna de l'edificació i encastats 
en la paret i en muntatge superficial quan sigui mitjançant canal; han de disposar de les 
entrades necessàries per a la canalització secundària i les d'interior d'usuari que hi accedeixin.  
 
Les seves dimensions mínimes, per a una opció encastable en envà i disposició de l'equipament 
principalment en vertical, 500 x 600 x 80 mm (en què aquesta última dimensió és la profunditat). 
 
En les envoltants s'han d’instal·lar els diversos elements del seu interior de tal forma que quedi un 
volum lliure de cables i dispositius per a la futura instal·lació, si s'escau, d'elements de terminació 
de xarxa, format per una superfície en el panell del fons de l'envoltant de dimensions mínimes 
de 300 x 500 mm i la seva projecció perpendicular fins a la tapa d’aquesta, quan la disposició 
de l'equipament és principalment en vertical, o un volum proporcional quan la disposició de 
l'equipament és principalment en horitzontal. 
 
Les tapes de les envoltants dels registres han de ser de fàcil obertura amb tapa abatible i, en els 
casos en què estiguin destinats a albergar equips actius, han de disposar d'una reixeta de 
ventilació capaç d'evacuar la calor produïda per la potència dissipada per aquests (estimada 
en 25 W). En qualsevol cas, les envoltants dels registres han de ser d'un material resistent que 
suporti les temperatures derivades del funcionament dels dispositius, que si s'escau, s'instal·lin al 
seu interior. 
 
Totes les envoltants s'han d’instal·lar a una distància mínima de 200 mm i màxima de 2.300 mm 
del terra. 
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11. Instal·lació de protecció contra incendis 
 
 
11.1. OBJECTE DE L'APARTAT          
  
El present apartat té per objecte definir les característiques tècniques i justificació de càlculs 
tècnics de la instal·lació de protecció contra incendis per, de conformitat amb la normativa 
vigent, realitzar l'evacuació en un edifici destinat a casa de colònies en cas d'incendi i 
l'apagada de petits focus de foc. 
 
 
11.2. SITUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ          
 
La instal·lació descrita en aquest Projecte està ubicada al municipi de La Pobla de Lillet, en un 
conjunt de cases aïllades que conformen la casa de colònies. 
 
 
11.3. AUTOR DEL PROJECTE            
 
L’autor del present Projecte és: MARC VALLES BERNAT, alumne de Ciències i Tecnologies de 
l'Edificació a l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona. 
 
 
11.4. INSTAL·LADOR AUTORITZAT           
 
La instal·lació la realitzarà l’empresa escollida per la propietat. 
 
 
11.5. NORMATIVA             
 
Per a la realització del Projecte s’han tingut en consideració les següents Normatives, 
Reglaments i Ordenances vigents a la data de realització del mateix: 
 
-C.T.E., Codi Tècnic de l’Edificació, DB-SI: SEGURETAT EN CAS D’INCENDI, febrer de 2010. 
 
- C.T.E., Codi Tècnic de l’Edificació, DB-SU: SEGURETAT D'UTILITZACIÓ. SU-4: SEGURETAT DAVANT 
DEL RISC CAUSAT PER IL · LUMINACIÓ INADEQUADA, febrer de 2010.  
 
-Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions de 
Protecció Contra Incendis. 
 
- RBT. REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ (Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost i 
Instruccions Tècniques Complementàries, BOE 224 de 18 de setembre del 2002). 
 
- Normes UNE esmentades en el R.B.T.  
 
-En general totes aquelles normes, resolucions i disposicions d’aplicació general, referents a la 
posada en servei de les instal·lacions de lampisteria als edificis i a la xarxa de subministrament. 
 
 
 

 
 
 
11.6. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ          
 
La casa de colònies està destinada a ús residencial públic i les instal·lacions obligatòries per a 
aquest tipus d'ús, són la d'evacuació d'incendis mitjançant senyalització i il·luminació 
d'emergència, extinció d'incendis mitjançant extintors, ruixadors i boques d'incendi equipades i 
la instal·lació corresponent de detecció i alarma, amb els seus respectius detectors i polsadors. 
 
Es dissenyarà la instal·lació contra incendis actuant particularment a cada edifici. 
 
 
I. Elements de la Instal·lació           
 
a) Extintors:              

 
L'emplaçament dels extintors permetrà que siguin fàcilment visibles i 
accessibles, situats propers als punts on s'estimi major probabilitat d'iniciar-
se l' incendi, si pot ser propers a les sortides d'evacuació i preferentment 
sobre suports fixats a paraments verticals, de manera que la part superior 
de l'extintor quedi, com a màxim, a 1,70 metres sobre el sòl. 
 
Es disposaran extintors en el vestíbul d'entrada de cada edifici, en 
passadissos o distribuïdors, en cada escala d'accés a plantes, de manera 
que el recorregut en cada planta des de qualsevol origen d'evacuació 

fins a un extintor sigui igual o inferior als 15 metres (s'ha considerat com a origen 
d'evacuació les portes dels dormitoris ).  
 
Cadascun dels extintors tindrà una eficàcia com a mínim 21A -113B (A per focs 
de matèries sòlides, i B per focs de matèries líquides. Les característiques i 
especificacions dels extintors d'incendi s'ajustaran al " Reglament d'aparells a 
pressió " i a la seva instrucció tècnica complementària MIE - AP5 . 
 
A les zones on estan ubicats els quadres elèctrics generals de l'edifici i les 
calderes  s'instal·laran, a més dels extintors anteriorment citats, extintors de CO2 
per apagar possibles focs de caràcter elèctric (Veure plànols adjunts). 

 
 
b) Instal·lació automàtica d'extinció: ruixadors de CO2:       
 
A la cuina, per ser local de risc especial baix i tenir una potència instal·lada 
superior a 20 kW, respectivament, en Ús residencial públic, s'instal·larà un sistema 
d'extinció mitjançant ruixadors automàtics de CO2 . Els sistemes de ruixadors 
automàtics d’extinció estaran constituïts per bateries d’ampolles de CO2. 
Aquestes bateries d’ampolles es trobaran connectades amb un tub flexible a 
una xarxa de distribució que tindrà al seu extrem ruixadors automàtics (sprinklers). 
 
Els ruixadors es composen per un fusible amb un líquid que reacciona a una certa temperatura 
preestablerta. Quan esclata deixa passar el CO2 que es reparteix pel local uniformement gràcies 
a les estries que presenta a la seva part inferior.  
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Com que es considera que el risc d'incendi a la cuina és un cas de risc localitzat amb presència 
de personal, es recorre, a més de la instal·lació fixa de descàrrega local, a un accionament 
manual dels ruixadors.  
Així doncs, el sistema d'extintors gasosos estarà compost, com a mínim, pels següents elements: 
 
a ) Mecanisme de tret: serà manual i estarà situat a l'interior de la cuina segons s'indica en la 
documentació gràfica. 
 
b ) Equips de control de funcionament elèctric o pneumàtic. 
 
c ) Recipients per a gas a pressió: es col·locaran bombones de CO2 en un armari destinat a 
aquest fi. 
 
d) Conductes per a l'agent extintor: des de les bombones fins a la cuina. 
 
e) Difusors de descàrrega: s'instal·laran a la campana al voltant de la cuina. 
 
 
Seqüència de funcionament: 
 

1. S’activa el ruixador per la presència de calor (detecta l’incendi). 
2. Descarrega el CO2 sobre el foc tan aviat com s’activa. (extingeix l’incendi). 
3. Si el foc és intens i no es controlat pel primer ruixador, s’obre un segon ruixador i un tercer, 

si es necessari. 
4. Normalment no s’activen més de 5 ruixadors, ja que el foc és controlat abans que això 

ocorri.  
 
 

 
 

 
 
Els mecanismes de tret seran per mitjà de tret manual en lloc accessible. 
 
La capacitat dels recipients de gas a pressió ha de ser suficient per assegurar l'extinció de l' 
incendi i les concentracions d'aplicació es definiran en funció del risc, havent de quedar 
justificats ambdós requisits. En tots els casos la substància extintora estarà emmagatzemada en 
ampolles de 30 a 50 kg . 
 
Aquests sistemes només seran utilitzables quan quedi garantida la seguretat o l'evacuació del 
personal. A més, el mecanisme de tret inclourà un retard en la seva acció i un sistema de pre-
alarma, de manera que permeti l'evacuació d'aquests ocupants abans de la descàrrega de 
l'agent extintor . 
 
 
 

c) Boques d'incendi equipades:           
 
Es disposaran boques d'incendi equipades (BIES) segons indica el CTE-DB-SI-4, pel fet que és 
obligatori en ús residencial públic quan l'edifici està destinat a més de 50 persones. Els equips 
seran del tipus 25 mm. 
 
Els sistemes de boques d'incendi equipades estaran compostos per una font de proveïment 
d'aigua, una xarxa de canonades per a l'alimentació d'aigua i les boques d'incendi equipades 
(BIE) necessàries. L’escomesa per a la xarxa contra incendis és molt similar a l’escomesa 
individual de servei d'aigua freda sanitària en el que fa a la seva composició d’accessoris i 
muntatge, però amb la particularitat que la clau de pas ha d’estar permanentment oberta i 
precintada. Posteriorment s’ha de connectar a aquesta la instal·lació interior que proveirà a les 
boques d’incendi interiors existents a la instal·lació. 
 
Les BIE compliran amb l'establert en les normes UNE 23.402 i UNE 23.403. S'han de muntar sobre 
un suport rígid de manera que l'altura del seu centre quedi com a màxim a 1,50 m sobre el nivell 
del sòl o a més altura (si es tracta de BIE de 25 mm), sempre que el filtre i la vàlvula d'obertura 
manual, si n'hi ha, estiguin situades a l'altura esmentada. 
 
Les BIE se situaran, sempre que sigui possible, a una distància màxima de 5 m de les sortides de 
cada sector d'incendi, sense que constitueixin obstacle per a la seva utilització. S'haurà de 
mantenir al voltant de cada BIE una zona lliure d'obstacles que permeti l'accés a ella i la seva 
maniobra sense dificultat.  
 
El nombre i distribució de les BIE en un sector d' incendi, en espai diàfan, serà tal que la totalitat 
de la superfície del sector d'incendi en què estiguin instal·lades quedi coberta per una BIE, 
considerant com a radi d'acció d'aquesta la longitud del seu mànega incrementada en 5 m. 
 
La separació màxima entre cada BIE i la seva més propera 
serà de 50 m. La distància des de qualsevol punt del local 
protegit fins a la BIE més pròxima no haurà d'excedir de 25 
m. 
 
S'ha de mantenir al voltant de cada BIE una zona lliure 
d'obstacles que permeti l'accés a ella i la seva maniobra 
sense dificultat. Segons el CTE-SI-4 ho obliga en cas que 
l'edifici tingui una superfície construïda major de 500 m². Per 
tant, als edificis superiors a 500 m² serà d'obligat compliment 
tenir les BIES en espais lliures d'obstacles. 
 
La xarxa de canonades d'aigua serà d'acer, i de diàmetre tal que s'asseguri la pressió dinàmica 
en punta de llança com a mínim 3,5 Kg/cm² i com a màxim 5 Kg/m². Tindran un cabal mínim de 
3,3 l/s. La xarxa de canonades haurà de proporcionar, durant una hora, com a mínim, en la 
hipòtesi de funcionament simultani de les dues BIE hidràulicament més desfavorable, una pressió 
dinàmica mínima de 2 bar en l'orifici de sortida de qualsevol BIE. 
 
1bar = 10.000 Pa = 100 Kpa. -> 2 bar = 200 Kpa. 
1 m.c.a. = 10 Kpa. ->  200 Kpa = 20 m.c.a.  
 
La pressió serà la mínima a assegurar 20 m.c.a. Les condicions establertes de pressió , cabal i 
reserva d'aigua han d'estar adequadament garantides. 
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El sistema de BIE se sotmetrà, abans de la seva posada en servei, a una prova d'estanqueitat i 
resistència mecànica, sotmetent la xarxa a una pressió estàtica igual a la màxima de servei i 
com a mínim a 980 kPa (10 kg/cm²), mantenint aquesta pressió de prova durant dues hores, 
com a mínim, no havent d'aparèixer fuites en cap punt de la instal·lació. 
Als annexes de la present memòria es troben les taules de càlcul amb el diàmetre de les 
canonades de ferro fos del sistema de BIE's, així com s'indica a l'esquema de principi de la 
memòria gràfica. 

 
 
d) Sistemes de detecció i alarma d'incendi:        
  
 
Consisteix en una instal·lació que detecta l'incendi i transmet un senyal d'alarma fins a la central 
de vigilància i des d'aquesta als ocupants. La transmissió del senyal pot ser automàtica 
(mitjançant detectors) o manual (mitjançant polsadors).  

Es disposarà de sistemes de detecció i alarma d'incendi en cada un dels edificis, ja que  estan 
destinats a ús residencial públic per a infants. Les superfícies de cada edifici són pròximes als 500 
m² obligatoris.(El sistema disposarà, almenys, de detectors d'incendi).  

Els aparells, equips i sistemes, així com les seves parts o components, i la instal·lació dels 
mateixos, han de reunir les característiques que s'especifiquen a continuació: 
 

1. Sistemes automàtics de detecció d'incendi         

Estaran constituïts per detectors de tipus òptic, que responen a la 
presència de fums en l'aire, i que es col·locaran als dormitoris i zones 
comuns cada 40 m² de superfície; i detectors termovelocimètrics (de 
tipus tèrmic que responen a increments de temperatura en un cert 
temps) i que es col·locaran als locals d'instal·lacions , a la cuina dels 
treballadors i a les cambres de refrigeració i congelació cada 25 m² 
de superfície. 

a. Els sistemes automàtics de detecció d'incendi i les seves 
característiques i especificacions s'ajustaran a la norma UNE 
23.007.  

b. Els detectors d'incendi necessitaran, abans de la seva fabricació o importació, ser 
aprovats d'acord amb el que indica l'article 2 del Reglament d'instal·lacions de protecció 
contra incendis, justificant el compliment del que estableix la norma UNE 23.007.  

 

2. Sistemes manuals d'alarma d'incendis        
  

Estaran constituïts per un conjunt de polsadors que permetran provocar voluntàriament i 
transmetre una senyal a una central de control i senyalització. Seran del tipus "ROMPASE EN 
CASO DE INCENDIO". No haurà de precisar martell per a la seva activació, bastant per a això 
una simple pressió manual. La caixa serà modelada en plàstic de color vermell en la qual 
apareixerà impresa la paraula "FUEGO", així com les instruccions necessàries per a la utilització 
del polsador.  

Les fonts d'alimentació del sistema manual de polsadors d'alarma, les 
seves característiques i especificacions hauran de complir idèntics 
requisits que les fonts d'alimentació dels sistemes automàtics de 
detecció, podent ser la font secundària comuna a ambdós sistemes.  

Els polsadors d'alarma s'instal·laran en passadissos i zones de circulació i 
es situaran de manera que la distància màxima a recórrer, des de 
qualsevol punt fins a arribar un polsador, no superi els 25 metres. 
 
 

3. Sistema de senyalització, control i comunicació d'alarma       
  
Es col·locarà una central de senyalització, control i comunicació d'alarma en la recepció de 
l'edifici o en una zona on pugui estar a l'abast de la vigilància 
permanent, de tal forma que sigui fàcilment identificable la zona en 
què ha estat activat el detector o polsador. La central estarà 
fabricada en xapa de 2 mm d'espessor, pintada al forn amb texturat 
epoxi. La senyalització d'alarma de foc en l'aparell es realitzarà per 
zones, existint una alarma general de foc de major nivell lluminós. 
Totes les línies de detecció es trobaran contínuament supervisades 
produint-se un senyal d'avaria amb indicació de zona i causa. La 
unitat d'alimentació de la central disposarà d'un sistema de bateries, 
sense manteniment, amb capacitat per a alimentació per a tot el 
sistema en cas de fallada de xarxa. Estarà situada a la zona accessible de planta baixa de 
cadascun dels edificis.  
 

4. Alarmes acústiques             

El sistema de comunicació de l'alarma permetrà transmetre un senyal diferenciat, generada 
voluntàriament des de la central de control. El senyal serà, en tot cas, audible tant a l'interior 
com a l'exterior de l'edifici, havent de ser, a més, visible quan el nivell 
de soroll on hagi de ser percebuda superi els 60 dB (A). El nivell sonor 
del senyal sonor i l'òptic, si escau, permetran que sigui percebuda en 
l'àmbit de cada sector d'incendi on estigui instal·lada (en el nostre cas 
en la totalitat de la casa de colònies).  

Seran campanes d'alarma elèctriques de baix consum, accionades per 
un micro motor i destinades en àrees comunes. Estaran fabricades en 
acer fos, sent d'igual material el disparador i pintades al forn en color 
vermell.  
 
El sistema de comunicació de l'alarma disposarà de dues fonts d'alimentació, amb les mateixes 
condicions que les establertes per als sistemes manuals d'alarma, podent ser la font secundària 
comuna amb la del sistema automàtic de detecció i del sistema manual d'alarma o d'ambdós. 
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e) Enllumenat d'emergència:           
 
És l'enllumenat d'emergència previst per a garantir la seguretat de les persones que evacuen 
una zona o que han d'acabar un treball potencialment perillós abans d'abandonar la zona. 
S'ha dissenyat segons el que especifica el CTE-DB-SU-4: SEGURETAT DAVANT DEL RISC CAUSAT 
PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA. 
 
Els recorreguts d'evacuació d'aquest edifici estaran dotats d'una instal·lació d'enllumenat 
d'emergència que actuarà en cas de fallada de subministrament elèctric. L'enllumenat 
d'emergència estarà previst per entrar en funcionament automàticament quan es produeix la 
fallada de l'enllumenat general o quan la tensió d'aquest baixi a menys del 70% del seu valor 
nominal . 
 
En aquest cas la ruta d'evacuació és el recorregut des de les portes dels dormitoris, dels 
distribuïdors i de les zones que puguin ser preferentment ocupades, passant per l'escala fins a les 
sortides principals dels edificis. 
 
La instal·lació d'aquest enllumenat serà fixa i estarà 
proveïda de fonts pròpies d'energia. Només es podrà 
utilitzar el subministrament exterior per procedir a la seva 
càrrega, quan la font pròpia d'energia estigui constituïda 
per bateries d'acumuladors o aparells autònoms 
automàtics. L'enllumenat d'evacuació haurà de poder 
funcionar, quan es produeixi la fallada de l'alimentació 
normal, com a mínim durant una hora, proporcionant la 
il·luminació prevista. 
 
En vies d'evacuació, l'enllumenat d'evacuació ha de proporcionar, a nivell del sòl, i en l'eix dels 
passos principals, una il·luminació mínima d'1 lux. 
 
En els punts en els quals estiguin situats els equips de les instal·lacions de protecció contra 
incendis que exigeixin utilització manual i en els quadres de distribució de l'enllumenat, la 
il·luminació mínima serà de 5 lux. 
 
S'han de disposar senyals indicatius de direcció dels recorreguts que s'han de seguir des de tot 
origen d'evacuació fins a un punt des del qual sigui directament visible la sortida o el senyal que 
la indica. 
 
En els punts dels recorreguts d'evacuació que hagin d'estar senyalitzats en què hi hagi 
alternatives que poden induir a error, també es disposaran els senyals abans esmentades, de 
manera que quedi clarament indicada l'alternativa correcta. 
 
La línia o circuit de llums d'emergència sortirà del quadre de serveis generals i serà governada 
per un telecomandament TBS que permetrà l'extinció i l'encesa dels blocs d'il·luminació de 
seguretat de tipus fluorescent. Des de l'aturada general de l'enllumenat normal l'TBS permet 
l'extinció general dels blocs de seguretat, de manera que augmenta la durada de vida dels 
acumuladors conservant la seva càrrega, per a la seva utilització en cas d'emergència real. Així 
mateix, permet la reconnexió si fos necessari. 
 
 
 

f) Recorreguts d’evacuació:          
  
Segons el que ens indica la normativa la longitud dels recorreguts d'evacuació fins a alguna 
sortida de planta no excedirà de 50 m. 
 
g) Senyalitzacions:             
 
 
Senyals del recorregut d'evacuació         
  

 
 

 Direcció a seguir.   Sortida. 
 
 
 
Senyals d'instal·lacions manuals de protecció contra incendis     
  
Els mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual es senyalitzaran amb senyals de 210 
x 210 mm, ja que està previst que la distància d'observació no excedeixi de 10 m. Els senyals 
seran visibles, fins i tot en cas de fallada de subministrament d'enllumenat normal. S'han 
d'assenyalar els extintors, les boques d'incendi, els polsadors manuals d'alarma i dispositius de 
tret de sistemes d'extinció. 
 
 

 
                        Extintor.          Polsador manual d’alarma.   Boca d’incendi. 
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11.7. PROGRAMA DE MANTENIMENT          
  
El programa de manteniment dels mitjans materials anti incendis serà realitzat pel personal 'una 
empresa mantenidora autoritzada, o bé pel personal de l'usuari o titular de la instal·lació. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIP O SISTEMA CADA 
ANY CINC ANYS 

 
Extintors d'incendi 

 
(Es rebutjaran aquells 
que, segons el parer 

de l'empresa 
mantenidora presenti 
defectes que posin en 

dubte el correcte 
funcionament i la 

seguretat de l'extintor 
o bé aquells per als 
quals no existeixin 

peces originals que 
garanteixin el 

manteniment de les 
condicions de 

fabricació.) 

 
Comprovació del pes i pressió en el 
seu cas. En el cas d'extintors de pols 
amb ampolleta de gas d'impulsió es 
comprovarà el bon estat de l'agent 
extintor i el pes i aspecte extern del 
ampolla. Inspecció ocular de l'estat 

de la mànega, broquet o llança, 
vàlvules i llances mecàniques. 

Nota; En aquesta revisió anual no 
serà necessària l'obertura dels 
extintors portàtils de pols amb 

pressió permanent, llevat que en les 
comprovacions que se citen s'hagin 
observat anomalies que ho justifiqui. 

En el cas d'obertura de l'extintor, 
l'empresa mantenidora situarà a 
l'exterior del mateix un sistema 
indicatiu que acrediti que s'ha 

realitzat la revisió interior de l'aparell. 
Com a exemple del sistema 

indicatiu que s'ha realitzat l'obertura 
i revisió interior del extintor, es pot 
utilitzar una etiqueta indeleble, de 
forma d' anell, que es col·loca al 

coll de l'ampolla abans del 
tancament de l'extintor i que no 
pugui es retirada sense que es 

produeixi la destrucció o 
deteriorament de la mateixa. 

 

 
A partir de la data de timbrat 

de l'extintor (i per tres 
vegades) es procedirà al 

retimbrat del mateix d'acord 
amb la ITC-MIE-AP5 del 
Reglament d'aparells a 
pressió sobre extintors 

d'incendis. 

EQUIP O SISTEMA CADA  TRES MESOS 
 

Boques d'incendi 
equipades 

 
Comprovació de l'accessibilitat, senyalització, bon estat aparent 

de conservació. Inspecció ocular d'assegurances, precintes, 
inscripcions, etc. Comprovació del pes i pressió en el seu cas. 

Inspecció ocular de l'estat extern de les parts mecàniques 
(broquet, vàlvula, mànega, etc.). 
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12. Instal·lació de la Piscina 
 

12.1. OBJECTE DEL PROJECTE     
 

El projecte té per objecte la construcció d'una instal·lació que, seguint els criteris definits per la 
propietat, es compondrà dels següents elements:  
 
- Vas d'esbarjo de 14,00 x 7,00 m.  
 
- Instal·lacions complementàries per a funcionament.  

 
Tal i com diu el decret 140/2003, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a 
activitats amb infants i joves, si la instal·lació de casa de colònies disposa de piscina, aquesta ha 
de complir el decret 95/2000, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines 
d'ús públic,  exceptuant l’obligació de disposar de vestuaris i de farmaciola. Per tant, no serà 
necessària la instal·lació de vestuaris i de farmaciola. 
 

 

12.2. NORMATIVA      
 
 DECRET 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les 

piscines d'ús públic.  
   

 DECRET 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel 
qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic. (DOGC  núm. 
3417 publicat el  26/06/2001). 
 

 DECRET 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a 
activitats amb infants i joves. 
 

 Reglamento electrotècnic de Baixa tensió. 
 

 Codi Tècnic de l'edificació. Documents bàsics DB-HS-1 i DB-HS-5. 

 

12.3. DESCRIPCIÓ DE LA PISCINA     

 

Vas d'esbarjo    

L'execució del vas es realitza amb formigó gunitat. Es realitzarà procedint a l'excavació de 
l'emplaçament, realització d'un mur de bloc de formigó perimetral que fa la funció d'encofrat 
perdut. S'aplicarà un farcit de graves al fons (perfectament compactades, col·locació 
d'armadures, mallats i gunitat.  

Prèviament s'hauran col·locat els embornals de fons, broquets, i altres instal·lacions que hagi de 
cobrir el gunitat. Amb el mateix gunitat es realitzen les formes reflectides en plànols, mitges 
canyes, etc. L'última capa de gunitat ha de quedar en perfectes condicions per rebre el 

material d'acabat que en aquest cas es tracta de rajola ceràmica vidriada de 2,5 x 2,5 cm. 
col·locada amb adhesiu. 

Es col·loquen peces especials de gres extrusionat en la coronació del vas, amb superfície 
antilliscant i acabats arrodonits. 

Donant compliment a la normativa vigent es col·loquen 3 escales d'acer inoxidable en tres de 
les cantonades del got d'esbarjo i 3 salvavides (1 per cada escala). 

 

Instal·lacions    

Les instal·lacions generals i de depuració es troben en els següents punts d'aquesta memòria. 

 

Urbanització     
 

Com a complement a les obres indicades anteriorment es realitzen una sèrie d'obres 
accessòries que serveixen per completar el conjunt de les piscines.  

Es procedeix a la pavimentació del perímetre de les piscines amb rajoles de gres extrusionat.  

Dins de les pròpies piscines s'estableix el pas obligat per les dutxes.  

La zona d'estar serà una zona enjardinada amb gespa. 

 

12.4. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I DELS MATERIALS A UTILITZAR   

 

a) Instal·lació de sanejament     
 

1) Objecte de l'apartat i àmbit d'aplicació 

La instal·lació de sanejament es preveu per evacuar les aigües de la piscina, de la sala de 
màquines o del filtre depurador en el seu buidatge. 

La instal·lació de sanejament s'ha projectat per resoldre les necessitats de l'evacuació de dos 
possibles orígens: 

 L'aigua continguda en el got. Per gravetat la xarxa de sanejament general, després de 
procedir al buidatge (si es considera necessari) del vas de la piscina projectada, a través de 
la depuradora. La canonada de buidatge coincideix amb el sistema de tractament de l' 
aigua, des del seu inici en el fons del vas fins a les bombes d'aspiració. El seu traçat, amb 
pendent del 1% cap a la depuradora, propicia el desguàs per gravetat. El tall d'aquesta 
canonada es realitza mitjançant una clau que impedeix que durant el funcionament 
normal de la depuració, pugui anar l'aigua per aquest ramal. 

 De l'aigua generada per l'ús de les dutxes. En ple rendiment de la instal·lació, aquest 
abocament ha de conduir a la xarxa de clavegueram d'aigües residuals. 
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2) Solució adoptada 

Es realitza la canalització en xarxa de traçat horitzontal, corresponent a cadascun dels tres 
casos, a base de tub de PVC enterrat dels diàmetres indicats en els plànols, amb pendent del 
2%. 

Es realitza la connexió des de la xarxa d'evacuació al pou de filtratge d'aigües, degut a que no 
són aigües negres i la ordenança municipal ho permet evacuar-ho directament. Al pou de 
filtratge d'aigües hi arriba un tub de Ø 200 de PVC provinent de la caseta de màquines. De la 
caseta en surt un tub de Ø 75, que evacua l'embornal de la sala de màquines i l'evacuació del 
buidatge del filtre en cas que fos necessari o per alguna reparació. Les aigües de les dutxes 
evacuen també al pou i s'ajunten amb les aigües de la caseta a través d'una arqueta de pas. 
Als canvis de direcció es construiran arquetes de pas de 50 x 50 cm.  
 

3) VAS 

El buidatge es fa a través del circuit d'aspiració, el qual conté una derivació amb clau de 
papallona que deriva a l'arqueta d'evacuació. Per acabar de buidar la piscina, es connectarà 
una màquina neteja fons a les preses de tub instal·lades a tals efectes. 

 

b) Instal·lació de filtració i depuració     

 

1) Objecte de l'apartat i àmbit d'aplicació 

En aquest capítol es resoldran les instal·lacions de depuració, filtració i tractament de l'aigua del 
vas que s'ha projectat. 

 

2) Tipologia del vas 

El projecte contempla la construcció d'un vas d'"esbarjo". Les dimensions i característiques del 
mateix són les següents: 

 

Superfície de làmina d' aigua  ...................................................  .................................................       98 m². 

Volum  ..................................................................................  .................................................  127,4 m³. 

Profunditat màxima   .........................................................  .................................................     1,60 m. 

Profunditat mínima  .........................................................  .................................................     0,70 m. 

Profunditat de càlcul  .........................................................  .................................................     1,30 m. 

 

3) Sistema de tractament 

Es realitza la depuració pel sistema de filtres de sorra sota pressió. L'aigua és aspirada per les 
bombes a través dels embornals de fons i skimmers, és filtrada i impulsada al vas a través dels 
impulsors. La cloració es produeix a la sortida de l'aigua dels filtres.  

Els esquemes per a la depuració i les diverses maniobres dels filtres i bombes, es poden observar 
en la documentació gràfica adjunta. 

 

 

4) Descripció dels elements 

 

Skimmers 

El skimmers són els elements de la piscina pel qual prenem l'aigua de la superfície, creant un 
efecte d'escombrat que contribueix a la neteja de l'aigua. 

 

Filtre 

És el mecanisme principal de neteja i purificació de l'aigua. El filtre és el responsable d'eliminar 
les impureses. Tindrà sorra com a material de filtratge. 

 

Bomba  

És l'element encarregat de fer circular l'aigua pel circuit hidràulic, a fi que es desitgi, filtració, 
buidatge, rentat, etc.  

La bomba aspira l'aigua de la piscina i la retorna a la mateixa després de fer-la passar pel filtre. 
La bomba és autoaspirant, degut a que la piscina és de dimensions petites. 

 

Impulsors 

Els impulsors són els elements de la piscina pel qual retornem l'aigua del filtre de la piscina. 
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Altres equips i material utilitzat 

La sala de depuració disposa d'una bomba de dosificació de clor i un dipòsit d'hipoclorit 
líquid. 

 

5) Criteris de càlcul 
 

Per a la realització dels càlculs s'han considerat les normatives exigibles, en especial DECRET 
95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús 
públic.  
 
 
Càlcul del cabdal de la bomba          
 
Per al càlcul de l'equip de filtració mínim per a una piscina, es necessiten saber el volum de la 
nostra piscina i el temps de recirculació (temps en què tarda en filtrar el volum d'aigua de la 
nostra piscina). 
 
El volum de la nostra piscina és de 127,4 m³ i considerem un temps de recirculació de 3,78 h. 
Amb aquestes dades obtenim el cabal mínim que ha de tenir la bomba.  

El cabdal mínim de la bomba ha de ser 127,4 m³/4,12 h= 30,92 m³/h 

Un cop determinat el cabdal mínim de la bomba hem de triar una bomba del mercat amb un 
cabdal superior al calculat, per a una altura de 10 m.c.a. S'han escollit dos bombes del model 
Astrapool Alaska Plus de 1 CV, que tenen un cabdal de 32,8 m³/h (> 30,92 m³/h) a 10 m.c.a. 

 

Càlcul del diàmetre del filtre           

El diàmetre del filtre que necessitem el determinarem a partir de la velocitat de filtratge, que és 
la velocitat amb què l'aigua passa pel filtre, és fàcil entendre que com més a poc a poc passi 
l'aigua pel filtre millor serà la qualitat del filtrat, la màxima velocitat és 50 m³/m² h. La velocitat de 
filtratge del nostre equip serà de 40 m³/m² h, pel que el diàmetre mínim del filtre ha de ser de 
992 mm. S'escollirà el model d'Astralpool VIC de 1050 mm de diàmetre. 

 

Càlcul dels diàmetres dels tubs d'impulsió i aspiració       
  

Els diàmetres per als tubs d'aspiració seran de 90 mm i per als d'impulsió seran de 75 mm. 

 

 

 

 

 

 

Resum de l'equip de depuració 

 

Volum d'aigua a tractar (vasos+filtres+tubs)   .....................  ..................................................    127,4 m³. 

Equip de filtració ASTRALPOOL VIC .......................................... ...........................................1 Ø 1050 mm.  

Temps de renovació ...................................................................  .................................................. 4,12 hores. 

Velocitat de filtrat ........................................................................ ..............................................40 m³/h/m². 

Equip de bombeig ASTRAPOOL ALASKA ................................. .................................2 Bombes de 1 CV. 

Cabdal de bombeig a 10 m.c.a.  ............................................ ...............................................30,92 m³/h. 

Diàmetre tub d'aspiració  ........................................................... ..................................................Ø 75 mm. 

Diàmetre tub d'impulsió  .............................................................  .................................................. Ø 75 mm 

 

6) Equips i material utilitzat 

 

Filtre de la depuradora 

El filtre de la depuradora del vas d'Esbarjo és el model d'Astralpool VIC de 1050 mm de 
diàmetre, de polièster bobinat amb fibra de vidre, amb farciment de sorra de 4 granulometries, 
amb bateria de 5 vàlvules.  
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Bomba 

Les dues bombes són centrífugues de plàstic, amb pre-filtre del mateix material, cada bomba 
disposa de dues vàlvules que permeten el seu desmuntatge sense interrompre el funcionament 
de la instal·lació. 

Bomba Alaska Autoaspirant Astrapool 1 CV Capacitat de 16,4 m³/hora i consum de 0,71 kw/h. 
Bomba autoaspirant construïda amb termoplàstics d'última generació. Es proporciona amb 
motors de 3,000 rpm monofàsics, protegits amb IP-55 i condicionats per suportar ambients 
calorosos i nivells d'humitat elevats. En el cos de la bomba s'ha integrat un prefiltre per evitar 
l'entrada d'objectes estranys que poguessin danyar les parts hidràuliques de la bomba. Cabdal 
a 10 m.c.a. 

 

 

Tubs d'aspiració i impulsió 

La instal·lació dels circuits d'aspiració i impulsió es realitza amb tub de PVC dels diàmetres 
adequats, apte per a suportar una pressió de 10 atm. amb unions encolades. Les vàlvules i claus 
de pas són de papallona amb unions embridades, per permetre un fàcil desmuntatge en cas 
de reparació. 

 

Altres equips i material utilitzat 

La sala de depuració disposa d'una bomba de dosificació de clor i un dipòsit d'hipoclorit líquid. 

 

 

 

 

 

 

c) INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA     

 

1) OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ  

La instal·lació de fontaneria es preveu per realitzar per alimentar el dipòsit on s'incorporarà el 
bescanviador de plaques que transporta l'excedent de líquid del circuit solar.  
 

2) SOLUCIÓ ADOPTADA 

Es realitza la connexió des de la xarxa provinent des de l'edifici de la casa de colònies a la 
caseta de màquines en la canonada de Ø 32 de polietilè. A la caseta hi arriba un tub de Ø 20. 

La canonada soterrada dels corresponents diàmetres, serà de polietilè.  

Es disposen de diverses claus de tall que s'independitzen serveis a fi de poder realitzar 
reparacions sense tallar totalment el proveïment. 
 

3) VAS 

L'ompliment es fa directament mitjançant camió cisterna. Aquesta operació es realitzarà un 
cop a l'any. 

S'ha previst un escalfament de l'aigua existent en el vas de la piscina durant els mesos de calor. 
El sistema únicament pujarà algun grau la temperatura, però permetrà l'estalvi de l'energia 
necessària per al funcionament d'algun sistema que refredés els panells solars situats a la casa 
de colònies. Consisteix en conduir el líquid caloportador a utilitzar en els panells, mitjançant un 
circuit d'anada i tornada, a un bescanviador de plaques que situarem a la sala de màquines de 
la piscina. L'aigua del vas passarà per un dipòsit en què es trobi el bescanviador que l' escalfarà 
i permetrà que el bany sigui més agradable, pel fet que en els mesos d'estiu, encara que faci 
calor, l'aigua de la piscina no li donarà temps a escalfar durant el dia per estar en plena 
muntanya (843 m. sobre el nivell del mar) i la sensació és de fred al banyar-nos-hi. 

 

e) INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT     
 

1) OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ 

La instal·lació elèctrica projectada té per objecte dotar a la piscina de la distribució de baixa 
tensió que precisa per al seu funcionament. 

S'abasteix des de l'escomesa efectuada per a aquesta finalitat fins al quadre de maniobra, a 
situar a la sala de bombes. 

Aquest quadre controla la depuradora del vas d'esbarjo, instal·lat a la sala de màquines. 
 

2) CRITERIS DE PROJECTE 

La instal·lació s'ha projectat tenint en compte el compliment del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries. 

Les línies enterrades disposen de canalitzacions tubulars de protecció en tot el seu recorregut. 
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Als locals humits, tant les lluminàries com els circuits i connexions que es realitzen són estancs. 

Els conductors projectats són de coure amb aïllament de PVC. 
 

3) QUADRES ELÈCTRICS 

La instal·lació disposa d'un quadre elèctric general per a la depuració del vas d'esbarjo. Serà de 
superfície en material plàstic i amb tapa transparent. 
 

4) POTÈNCIA ELÈCTRICA 

Es preveu una demanda elèctrica total de 5 KW. 
 

5) POSTA A TERRA 

Es dotarà la instal·lació de la reglamentària posta a terra, que permeti la protecció de les 
persones en qualsevol situació de defecte pròpia o en la xarxa unida a ella. 

Aquesta protecció es concreta en la limitació de la tensió de defecte que pugui aparèixer en 
qualsevol punt normalment accessible de l'interior i de l'entorn proper exterior.  

La posta a terra d'aquesta instal·lació es realitza a base de dos anells perimetrals dels vasos 
amb conductor de coure nu de 35 mm² de secció, col·locat en terreny natural, amb el qual es 
connectaran els elements metàl·lics (dutxes, etc.); una pica d'acer recoberta de coure clavada 
al terreny de 2 m de longitud, connectada al cable i; una arqueta de connexió que se situa 
prop del quadre principal. 

Cada circuit disposa d'un interruptor diferencial d'una sensibilitat de 300 mA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS D'UNA CASA DE COLÒNIES 55 

Conclusions 
 
 
Realitzar aquest projecte executiu de les instal·lacions d’una casa de colònies m’ha fet veure 
amb una nova perspectiva el que representa un projecte d’aquesta envergadura. Un edifici 
dedicat a casa de colònies i amb aquest tamany requereix una realització específica de les 
instal·lacions, que ha de ser adequada per a garantir les condicions bàsiques exigides per la 
normativa. 
 
Amb la redacció del present treball, arribo a la conclusió que les instal·lacions en els edificis són 
un apartat molt important per poder complir amb els objectius fixats en el Codi Tècnic de 
l'edificació. M'he adonat que el Codi Tècnic d'Edificació és de gran utilitat a l'hora de dissenyar 
les instal·lacions d'un edifici.  
 
Un bon estudi de les instal·lacions implica: 
 
- Garantir la seguretat de les persones (per exemple les instal·lacions de protecció contra 
incendis). 
 
- El benestar de la societat (per exemple en el confort de calefacció i ACS, en la disminució del 
soroll dels fluids que passen a través de les conduccions, ...). 
 
- La sostenibilitat de l'edificació (per exemple la col · locació d'aparells d'estalvi de consum 
d'aigua, aïllament dels tancaments per reduir la inèrcia términa i aconseguir que la calefacció 
funcioni menys, ...). 
 
- Protecció del Medi Ambient (ara la col · locació de panells solars per a l'estalvi en el consum 
de gasoil i reducció d'emissions de gasos,...). 
 
Les instal·lacions formen part del disseny i acabats de l'edifici, del que es veu i el que no es veu. 
És molt important que estiguin ben resoltes pel confort de l'usuari final. Crec que coordinar totes 
les instal·lacions d’un projecte com aquest no ha estat una tasca fàcil i podem concloure que 
és important tenir presents molts aspectes abans de començar una obra. La realització de les 
instal·lacions ha d’estar coordinada des del principi amb la realització de l’estructura i del 
tancament de l’edifici, fases del projecte a tenir en compte, sobretot si tenim present que les 
instal·lacions discorren per tot l’edifici. 
 
Personalment, aquest treball m'ha canviat la vida. Vaig agafar aquest treball amb moltes 
ganes, perquè dins de les vies d'intensificació, les instal·lacions era el tema que em cridava més 
l'atenció.  Però, a mesura que han anat passant els mesos, he anat descobrint que no em vull 
dedicar a les instal·lacions en un futur. Tot i això, he après molt amb aquest treball i de ben segur 
desitjo poder-ho aplicar en un futur. 
 
El projecte m'ha obligat a estudiar a fons el Codi Tècnic d'Edificació, sobretot en els apartats 
referents a instal·lacions. Com que és una Normativa d'obligat compliment, amb la redacció del 
projecte he millorat molts els meus coneixements i espero que em sigui de gran utilitat en el 
futur. 
 
En resum, amb auqest treball he vist que és imprescindible, per a un arquitecte tècnic, tenir els 
coneixements de com cal resoldre les instal·lacions de qualsevol edifici, ja que sense elles 
l'edifici com a tal no serviria. 
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1. Instal·lació de lampisteria

1.1 CÀLCULS I DIMENSIONATS 

La instal·lació objecte d'aquest Projecte estarà composta de la següent manera: 

- Edifici La Sala, amb 3 lavabos. 
- Edifici Llobregat, amb cuina, lavabo comú i aixetes en sales d'activitats. 
- Edifici Cadí, amb banys en dormitoris i aixetes en sales d'activitats. 
- Edifici Pedraforca, amb banys en dormitoris, lavabo comú i aixetes en sales d'activitats. 

I. Càlcul de l'arqueta de comptador general  

Calculem les dimensions de l’arqueta del comptador, segons el punt IFF-17 de la Norma 
tecnològica de l'edificació són:      

Tenim una escomesa de diàmetre nominal de 40 mm. Ens surt, segons la taula, una arqueta 
general de les següents dimensions. 

Llarg: 2100 mm, Ample: 700 mm i Alt: 700 mm 

II. Càlcul del cabdal A.F.S. de la casa de colònies

Per al càlcul del cabal s'ha separat l'aigua Freda, l'aigua calenta sanitària, donant una taula de 
resultats diferent en cada cas, que s'han adjuntat com a annexos al final d'aquest apartat.  

Partint de la Taula 2.1. del CTE-DB-HS 4: Subministrament d'Aigua, en la qual s'indica el cabal 
instantani mínim per a cada tipus d'aparell. 

APARELL AFS 
(dm³/s) ACS (dm³/s) 

LAVABO/PICA 0,1 0,065
DUTXA 0,2 0,1
BIDET 0,1 0,065

BANYERA DE 1,40 m O MÉS 0,30 0,20 
W.C. AMB CISTERNA 0,1 

RENTAVAIXELLES INDUSTRIAL 0,25 0,2 
RENTAVASOS  INDUSTRIAL 0,25 0,2 
AIGÜERA NO DOMÈSTICA 0,3 0,2 

MANGUERA 0,15

Es van sumant les unitats de cada nivell sectoritzat: cada lavabo amb els seus punts de consum 
(lavabo i dutxa), a aquesta dada se li suma el cabal del següent lavabo del ramal i així 
successivament fins a arribar al total acumulat de cada nivell sectoritzat. 

Si sumem tots els cabdals de cada sector: 

- Per Aigua Freda Sanitària tenim un Cabal acumulat Total d' 1,36 dm ³ / s. 
- Per Aigua Calenta Sanitària tenim un Cabal acumulat Total d' 0,83 dm ³ / s. 

Però aquestes dades no són reals ja que no és probable que la instal·lació s'utilitzi íntegrament a 
la vegada, de manera que s'apliquen uns coeficients de simultaneïtat . 

Projectarem tres circuits independents dins del sistema , un per aigua freda i un altre per a 
aigua calenta sanitària. 

Sortint del subministrament , per tant , des del començament de la derivació al mateix fins a la 
connexió,  disposarem d'un únic circuit, el càlcul del qual el realitzarem amb la suma dels 
cabals simultanis d'aigua freda més aigua calenta. 

Aplicant els criteris descrits en el paràgraf anterior , amb referència als circuits d'aigua freda i 
d'aigua calenta, calculem els cabdals de cada canonada , segons els llistats que apareixen en 
els annexos de càlcul de subministrament d'aigua al final d'aquest apartat , aplicant , en cada 
cas , les simultaneïtats corresponents , que es calcularan segons l'expressió següent :  

1
1



n

k   n = Nº d'aparells per tram 

Per obtenir el cabdal de càlcul per cada tram, multipliquem el nombre d'aparells d'aquest tram 
pel seu coeficient de simultaneïtat k;  

Així doncs, com a exemple, tenim per al ramal dels tram n º 6 d'Aigua Freda (per exemple) els 
següent cabdals de càlcul:  

- Aigua Freda:  2,20 dm ³ / s. 

Un cop obtingut el cabdal de càlcul, introduïm la dada al Àbac de 4 Columnes per al Càlcul 
de Canonades de Fontaneria, per a un tipus de canonada de polietilè reticulat amb baix 
fregament.  

L'elecció del diàmetre de canonada anirà en funció de la velocitat de càlcul, que per al tipus 
de material seleccionat (canonada termoplàstic) estarà entre 0,50 i 3,50 m/s. complint així amb 
CTE, però no es col·locaran amb una velocitat major de 1,5 m/s en habitacions a causa del 
soroll que provocarien. En zones protegides per conductes tècnics o zones de poca 
concurrència, es pot arribar fins a 2 m/s. 

Amb aquest mateix àbac podem saber el diàmetre interior en mm. i la pèrdua de càrrega en 
m. de columna d'aigua per m. de longitud.
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Així doncs, i seguint amb el mateix exemple, tenim per al tram n º 6: 
 
 

 
 
Un cop tenim aquestes dades, comprovem la pressió disponible en el punt de consum més 
desfavorable que serà de 100 kPa com a mínim per a aixetes comunes. 
 
Se suma aquesta pressió a les pèrdues de càrrega en cada tram, tant per fregament com per 
altura geomètrica (en els tres tubs el més desfavorable és el Nivell 4). Per estimar les pèrdues de 
pressió localitzades se sumarà a la pèrdua ocasionada per la longitud real de cada tram un 
20% (trobades, derivacions en T, L, ...) segons s'indica en l'Apartat 4.2.2. del CTE-DB-HS 4: 
Subministrament d'Aigua.  
 
Els càlculs indicats de tota la instal·lació es troben en els presents annexes al final d'aquest 
apartat. 
 
Ara tenim calculat el diàmetre de tots els trams de la instal·lació. per saber si necessitem un 
grup de pressió, aplicarem la següent fórmula. 
 
∑pèrdues= Altura de l'últim punt de la instal·lació + 15 + 10 = 9 + 15 + 10 = 34 m.c.a  
 
Pc> Pnecessària --> 34 m. c.a. = 3,4 kg/cm² < 4 kg/cm². Es demanarà una pressió de companyia 
de 4 kg/cm², amb la que és suficient. 
 
També ho podem comprovar calculant la pèrdua de càrrega màxima de la instal·lació: 
 
Per aigua freda, ens surt un pèrdua de càrrega màxima de 24 m.c.a., als que li hem de sumar 
100 kPa (10 m.c.a.) per assegurar pressió al consum més desfavorable. 
 
Pc> Pèrdua càrrega màx --> 34 m.c.a. --> 3,4 kg/cm² < 4 kg/cm² .Amb això, es comprova que 
s'assegura pressió a tota la instal·lació amb una pressió de companyia de 4 kg/cm². 
 
 
III. Dimensionat dels Diàmetres Nominals dels Tubs de Subministrament    
  
Les dades obtingudes amb l'Àbac de 4 Columnes són els diàmetres interiors dels tubs de la 
instal·lació. Es troben assenyalats a l'última columna de les taules de càlcul dels annexos del 
present apartat. 
 
Les cases comercials ens faciliten el diàmetre nominal que hem de col·locar segons la dada de 
diàmetre interior. Així doncs, els diàmetres indicats als plànols són els diàmetres comercials per a 
tubs termoplàstics.  
 
 
IV. Dimensionat de las Derivacions a Cambres Humides      
  
El diàmetre mínim d'alimentació de plàstic serà de 20 mm. per cambra humida privat (lavabo, 
cuina, ...) segons taula 4.3. del CTE-DB-HS 4: Subministrament d'Aigua. Tots els tubs instal·lats de 
cambra humida seran de diàmetre nominal 25 mm. 
 

 
El diàmetre nominal del ramal d'enllaç per a la derivació d'aparells i punts de consum és de: 
 
 

APARELL 
Tub de Plàstic 

(Ø mm.) 
MINIM 

Tub de Plàstic 
(Ø mm.) INSTALAT 

LAVABO/PICA 12 20 
DUTXA 12 20 
BIDET 12 20 

BANYERA DE 1,40 m O MÉS 20 20 
W.C. AMB CISTERNA 12 20 

RENTAVAIXELLES INDUSTRIAL 20 20 
RENTAVASOS  INDUSTRIAL 20 20 
AIGÜERA NO DOMÈSTICA 20 20 

MANGUERA 20 20 
 
 
V. Dimensionat de la Instal·lació d'Aigua Calenta Sanitària      
  
Per a valorar la demanda es prendrà el valor que apareix a la taula 3.1. del CTE - HE 4. 
Demanda de referencia a 60ºC. Per a una casa de colònies, hi haurà un consum de 35 litres 
ACS/dia a 60ºC per llit. 
La casa de colònies té 160 llits. Tenim una demanda d'A.C.S entre 5000 i 50000 l / dia 
(concretament 5600 l/dia) a una temperatura de referència de 60 º C. 
 

 Edifici La Sala: 62 llits x 35 l/dia = 2710 l/dia= 112, 92 l/h  

 Edifici Cadí: 38 llits x 35 l/dia = 1330 l/dia= 55,42 l/h 

 Edifici Pedraforca: 54 llits x 35 l/dia = 1890 l/dia=78,75 l/h 

 Edifici Catllaràs: 6 llits x 35 l/dia= 210 l/dia=8,75 l/h 

 Total Casa de Colònies= 160 llits x 35l/dia=5600 l/dia= 233,33 l/h 
 

VI. Dimensionat de la xarxa de retorn A.C.S        
  
 
Segons el punt 4.4.2 del CTE DB HS4 s’ha de considerar una recirculació del 10% de l’aigua 
d’alimentació com a mínim. Per tant, si considerem un 10% de l'aigua d'alimentació, obtenim 
uns 23,33 l/h. 
 
A partir de la taula 4.4 Relació entre el diàmetre de la canonada i el caudal recirculat d’A.C.S 
obtindrem el diàmetre nominal de la xarxa de retorn de cada edifici. 
S'obté un diàmetre de 16 mm de la xarxa de retorn, el mínim establert. 

 
 
VII. Dimensionat de la bomba d'impulsió del circuit de retorn d’A.C.S    
  
 
Segons l’article 3.2.2.1.7 del DB HE 4 del CTE, s’ha de disposar d’una bomba de recirculació 
doble funcionant de forma anàloga. 
 
 
 

Tram 6 Cabdal Càlcul 
(dm³/s). Ø Tub mm. Velocitat m/s. Pèrdua de Càrrega 

m.c.a./m. 
Aigua Freda 0,55 20,4 1,68 0,17 
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Cabdal aigua calenta casa de colònies= 233,33 l/h = 3.88 l/min= 0.23 m³/h 
Altura manomètrica total: Hm = Hg + Pc 
 
On: Hg = Altura geomètrica,  Pc = Pèrdues de càrrega. 
Per aigua calenta tenim unes pèrdues de càrrega màximes de 25,1 m.c.a., als quals hem de 
sumar la pressió reidual de 10 m.c.a per assegurar la pressió al punt més allunyat. 
 
Per tant, Hg= 9 m.c.a i Pc = 25,1 + 10 = 35,1 m.c.a, i l'altura manomètrica és, 
Hm = 9 m + 25,1 + 10 = 44,1 m.c.a. 
 
Amb l’altura manomètrica calculada i el caudal de la bomba del grup de pressió anterior 
escollirem el model de bombes a instal·lar segons la taula de característiques del fabricant 
(Ebara), o similar. 
 

 
 
Per tant, amb un cabal (0,23 m3/h) pròxim a 0 m3/h i una altura manomètrica de fins a 44,1 
m.c.a., escollim una bomba de la casa comercial EBARA el model d'acer inoxidable 3-
4N/0,65 M de 0,9 CV, model monofàsic. 

 
Per a dimensionar la bomba d’impulsió hem de tenir en conta el cabdal demandat. Com 
que el cabdal demandat es el mateix cabdal que el requerit per al dimensionat de la bomba 
de recirculació, es dona el cas que aquesta bomba d’impulsió serà la mateixa que per al 
circuit de retorn. Per tant, el circuit de retorn d’A.C.S. tindrà un grup de pressió de dos bombes 
anàlogues de la casa comercial EBARA model d'acer inoxidable 3-4N/0,65 M de 0,9 CV, 
model monofàsic. 

 
 
VIII. Dimensionat del vas d'expansió del circuit de retorn      
  
 
Es preveu la instal·lació d'un vas d'expansió tancat al circuit de retorn amb un volum mínim de 
150 l. Es proposa el vas d'expansió de la casa VASOFLEX, o similar. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
IX. Dimensionat de l’aïllant tèrmic de les canonades A.C.S.      
  
L'espessor de l'aïllant tèrmic per a canonades d'aigua freda i A.C.S., es calcula segons el 
diàmetre extern de la canonada i la temperatura del fluid segons marca la IT 1.2.4.2.1.2 del 
R.I.T.E.: 
 
Taula 1.2.4.2.1 Espessors mínims d’aïllament (mm) de canonades i accessoris que transporten 
fluids calents d’aigua freda per l’exterior dels edificis: 
 

 
 
Aplicarem espessors de 25-30 mm, segons diàmetre del tub, a les canonades d'aigua calenta 
sanitària. 
 
 
X. Càlcul del Volum d'Acumulació i Potència de la Caldera per A.C.S      
 
Encara que existeixi el sistema de contribució solar per a la producció d'A.C.S, la caldera i el 
dipòsit d'acumulació s'han de dimensionar en la seva totalitat, ja que en determinades 
èpoques de l'any, la contribució solar serà molt baixa. 
 

.1722
)º45,7º80(

)º45,7º40.(3840
)(
)( ll

TxarxaTa
TxarxaTcVcVa 








  

 
Va és el volum d'acumulació. 
Vc és el Volum de Consum    -->    160 llits x 24 l./llit = 3840 l./dia. 
         
Tc és la temperatura d'utilització = 40 ºC. 
Txarxa és la temperatura de la xarxa exterior a La Pobla de Lillet = 8,30 ºC. (segons UNE 
94002:2005) 
Ta és la temperatura d'acumulació = 80 ºC. 
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El Volum d'Acumulació de càlcul és de 1722 l. per la qual cosa s'ha previst col·locar un dipòsit  
de 2000 l. de la casa LAPESA, vertical, o similar, anirà situat a la cambra de calderes de la planta 
primera de l'edifici Cadí. 

Per al Càlcul de la potència necessària de la Caldera per a la producció d'Aigua Calenta 
Sanitària partim de la següent relació: 

.725502145100)º45,7º80(2000)( WhorasWlTxarxaTaVaPot 

Pot és la potència necessària de la Caldera per a la producció d'A.C.S.  
Va és el volum d'acumulació = 1697 l.  
Ta és la temperatura d'acumulació = 80 º C.  
Txarxa és la temperatura de la xarxa exterior a La Pobla de Lillet = 8,30 º C. (segons UNE 
94002:2005) 

La potència necessària és de 145100 W., però la dividim per dos hores que són les que estimem 
com reposició d'aigua calenta en el dipòsit. Fins que no passen dues hores després del seu 
consum, no torna a haver-hi el mateix volum d'aigua calenta a la temperatura d'acumulació.  

Si a la potència de aigua calenta sanitària instal·lada, li sumem la potència de calefacció, 
tenim la potència real de la caldera a col·locar: 72550 W + 78826 W = 151376 W (151 kW) de 
potència útil. 

La caldera escollida serà una caldera de condensació de gas propà del la marca BUDERUS 
model Logano SB625 Tipus 185, de potència útil de 185 kW. 
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1.2. TAULES DE CÀLCUL DE CABDALS, DIÀMETRES, VELOCITATS I PÈRDUES DE CÀRREGA D'AIGUA FREDA SANITÀRIA I AIGUA CALENTA SANITÀRIA          
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2. Instal·lació de sistema solar tèrmic per a producció d'A.C.S.  
 
2.1. CÀLCULS DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR          
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
A continuació es mostra com s'ha trobat la temperatura de l'aigua freda, necessària per als 
càlculs:  
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2.2. PÈRDUES PER INCLINACIÓ, ORIENTACIÓ I OMBRES        
 
Les pèrdues degudes a la inclinació i l'orientació de la instal·lació d'energia solar es poden 
veure al gràfic següent: 
 
La instal·lació objecte d'estudi es troba situada amb un angle de azimut de 0 º i d'inclinació de 
43 º tractant-se d' un cas de superposició arquitectònica les pèrdues màximes totals permeses 
se situen en el 20%, amb un màxim del 15% en pèrdues per ombres i un 20% en pèrdues 
degudes a l'orientació i inclinació. 
 
A la vista del gràfic anterior, la inclinació màxima per a les condicions anteriorment esmentades 
és de 55 º per a una latitud de 41 º. 
 
Efectuant les correccions pertinents per a la latitud de la localitat de La Pobla de Lillet, la 
màxima inclinació permesa per a un azimut de 0 º és de 53,3 º pel que la instal·lació compleix 
amb les pèrdues màximes requerides per aquest concepte. 
 
Els col·lectors solars es troben lliures d'ombres, de manera que les pèrdues per aquest concepte 
són nul·les. 
 
Les pèrdues totals per orientació del sistema corregides segons la latitud de la localitat , són del 
0,007 %, molt inferiors al 10% permès. A més aquestes pèrdues són les totals de la instal·lació a 
causa de orientació, inclinació i ombres, de manera que se situa per sota del 20% permès per la 
suma d'ambdós conceptes. 
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2.3. BALANÇ ENERGÈTIC DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR 

A continuació es mostren les dades necessàries per a realitzar el balanç energètic de la instal·lació solar: 
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3. Instal·lació de sanejament 
 
 
3.1. MÈTODE DE DIMENSIONAMENT I CÀLCUL D'EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 
 
 
I. Càlcul de la xarxa d'Evacuació d'Aigües Residuals        
 
El Codi Tècnic de l'Edificació indica un mètode per al dimensionament de la xarxa de desguàs 
d'aigües residuals que calcula els diàmetres de les derivacions , baixants i col · lectors segons les 
unitats de desguàs (UD) a què serveix per sobre d'ells. 
 
Però els diàmetres obtinguts amb aquest sistema no es consideren apropiats per a aquest tipus 
d'edifici i per a les xarxes a les que serveixen , és pel que, després de comprovar en cada tram 
el compliment de la Normativa exigida en el C.T.E. 
 
El dimensionat de les arquetes a peu de baixant i de pas es realitzarà segons el que especifica 
el Codi Tècnic de l'Edificació . 
 
En l'esquema de principi aportat per edificis s'han anat col·locant per ramals , baixants i 
col·lectors i s'ha anat sumant cada tram que escometia fins a arribar al col · lector final i el pou 
de general. 
 

Taula 4.1. (CTE)- Unitats de Desguàs (UD) Corresponents als diferents Aparells Sanitaris 
 

 
 
El diàmetre definitiu escollit és sempre superior al diàmetre mínim recomanat per assegurar-nos 
el desguàs correcte de cada aparell sanitari. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tipus d'Aparell Sanitari UD Ús 
Públic 

Ø Mínim Derivació 
Individual (mm.) 

Ø Definitiu Derivació Individual 
(mm.) 

Lavabo/Pica 2 40 50 
Bidet 3 40 50 
Dutxa 3 50 60 

Banyera 4 50 60 
Inodor (amb cisterna) 5 100 110 

Embornal sifònic 3 50 60 
Aigüera (cuina) 6 50 60 

Rentavaixelles ind. 6 50 60 
Renta vasos ind. 6 50 60 

 
 
 
a) Derivació individual            
 
La taula 4.3 del C.T.E. ens indica el diàmetre de les derivacions individuals entre l’aparell sanitari 
i el baixant. Si la derivació és comuna a diversos aparells sanitaris es dimensionarà amb un 
mínim de Ø 60 mm. excepte inodors que es dimensionaran amb un mínim de 100 mm. 
 

 
 

En les habitacions en que el lavabo (2UD) desaigua al branc de l’inodor (5UD), amb un total de 
7 UD, serà necessari un branc col·lector de diàmetre 63 mm, però com que el inodor té un 
diàmetre superior a aquest (110 mm) el branc col·lector serà de diàmetre 110 mm. 
 
El càlcul concret dels diàmetres de cada derivació individual es troba a les taules de càlcul 
dels trams de la instal·lació de sanejament als annexes del final d'aquest apartat. 

 
 
b) Baixants              
 
El dimensionat de la xarxa vertical es realitzarà Segons la taula 4.4 del C.T.E. HS-5, sumant tram 
a tram.  Obtindrem el diàmetre de les baixants depenent del número d’altures de l’edifici i el 
número d’Unitats de Descàrrega. No seran menors de Ø 100 mm. ja que diàmetres inferiors es 
consideren inacceptables. 
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Escollirem la baixant B-1, a mode d'exemple, per aclarir el mètode de dimensionament. 
 
El baixant B-1 rep el lavabo de discapacitats de l'edifici 1 --> Lavabo = 1 Pica (2UD) + 1Dutxa 
(3UD) + 1 bonera sifònica (3 Ud) + 1 Inodor (5UD) = 13 UD. 
 
Segons aquesta taula els baixants més desfavorables han de tenir un diàmetre de 90 mm, però 
com que els inodors desaigüen amb un diàmetre de 110 mm, els baixants de tot el Projecte 
seran de diàmetre 110 mm. 
 
El càlcul concret dels diàmetres de cada baixant es troba a les taules de càlcul dels trams de 
la instal·lació de sanejament als annexes del final d'aquest apartat. 
 
 
c) Col·lectors aigües residuals          
  
La xarxa horitzontal es dimensionarà segons la taula 4.5 que ens indica el diàmetre dels 
col·lectors horitzontals en funció del número màxim de UD i la pendent del col·lector. S'ha de 
tenir en compte que el pendent dels col·lectors mínim serà del 2%. El diàmetres seran mínim de 
Ø 125 mm,  ja que diàmetres inferiors es consideren inacceptables. En qualsevol cas els 
col·lectors seran iguals o majors a la major columna que recullin. Els col·lectors horitzontals es 
dimensionen per funcionar a mitja secció, fins a un màxim de tres quarts de secció, sota 
condicions de flux uniforme.  
 

 
 

 
El càlcul concret dels diàmetres de cada col·lector es troba a les taules de càlcul dels trams de 
la instal·lació de sanejament als annexes del final d'aquest apartat. 
 
 
 

 
 
II. Càlcul de les instal·lacions de recollida d'aigües pluvials       
 
Per tal de dimensionar les diferents parts de la instal·lació d'aigües pluvials, abans es necessita 
saber la zona pluviomètrica en la qual es situa la casa de colònies, per poder saber si hem 
d'aplicar un coeficient de majoració a les superfícies de càlcul de les cobertes, que serveixen 
per poder calcular els diàmetres i les dimensions que s'obtenen de les taules del C.T.E.. Segons 
la Figura B.1 el nostre Projecte es situa a la “Isoyeta” 50 de la Zona B, amb el que obtenim un 
règim pluviomètric de 110 mm/h. 
 
F = i/100 = 110/100 = 1,1 
i = 110mm/h 
 
Si apliquem aquest factor de correcció a la superfície de recollida de les nostres cobertes, 
podrem obtenir les diferents dimensions de cada tram segons les taules del C.T.E. 

 

 
 
 
a) Dimensionat dels canalons de les cobertes inclinades      
  
El diàmetre nominal del canaló d'evacuació d'aigües pluvials de secció semicircular per a una 
intensitat pluviomètrica de 100 mm / h s'obté en la taula 4.7 en funció del seu pendent i de la 
superfície a la qual serveix de cada edifici. 
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El càlcul concret dels diàmetres de cada canaló es troba a les taules de càlcul dels trams de la 
instal·lació de sanejament als annexes del final d'aquest apartat. 
 
 
b) Dimensionat dels baixants d’aigües pluvials        
  
 
El dimensionat dels baixants d’aigües pluvials es realitza en funció de la superfície de recollida 
per a cada baixant, en projecció horitzontal, segons indica la taula 4.8 per a un règim 
pluviomètric de 100 mm/h. En el nostre cas tenim un règim pluviomètric diferent, per tant, 
haurem d’aplicar un factor de correcció “f” a la superfície de recollida ( f = i/100). 
 
 

 
 

El càlcul concret dels diàmetres de cada baixant es troba a les taules de càlcul dels trams de la 
instal·lació de sanejament als annexes del final d'aquest apartat. 
 
 
c) Dimensionat  dels col·lectors horitzontals d'aigües pluvials      
  
Els col·lectors horitzontals d’aigües pluvials es dimensionen per funcionar a secció plena, sota 
condicions de flux permanent. La taula 4.9 ens indica el diàmetre nominal del col·lector en 
funció de la pendent i de la superfície a la que serveix, per a un règim pluviomètric de 100 
mm/h. En el nostre cas tenim un règim pluviomètric diferent, per tant, haurem d’aplicar un 
factor de correcció “f” a la superfície de recollida ( f = i/100). 
 
Segons la Figura B.1 el nostre Projecte es situa a la “Isoyeta” 50 de la Zona B, amb el que 
obtenim un règim pluviomètric de 110 mm/h. 
 
F = i/100 = 110/100 = 1,1 
i = 110mm/h 
 
 
 

 
 
Si apliquem aquest factor de correcció a la superfície de recollida dels nostres baixants podrem 
utilitzar la taula 4.9. 

 

 
 

Els col·lectors penjats seran de diàmetre 90 i 110 mm, depenent de la superfície a la que 
serveixin els baixants de cada tram de coberta. 
 
El càlcul concret dels diàmetres de cada col·lector es troba a les taules de càlcul dels trams de 
la instal·lació de sanejament als annexes del final d'aquest apartat. 

 
 
III. Dimensionat  de les arquetes del sistema d'evacuació separatiu      
 
Per determinar les dimensions de les arquetes a peu baixant i arqueta de pas es consulta a la 
taula 4.13 del C.T.E.: Dimensions de les arquetes, on s'escull l'arqueta en funció del diàmetre del 
col·lector de sortida d'aquesta arqueta. Les dimensions queden explícites en la següent taula: 
 

 
 
 

Col·lector de Sortida (mm.) Dimensions Arqueta (cm) A x B 
Ø 150 50 x 50 
Ø 200 60 x 60 
Ø 250 60 x 70 

 
 
IV. Dimensionat  de la depuradora compacta         
 
La depuradora l'escollim prefabricada de la casa comercial ROX o similar. Es calcularà segons 
les taules de la casa comercial. (El dimensionat es troba als annexes de la present memòria). 
 
 
V. Dimensionat  del pou d'infiltració d'aigües depurades       
 
El disseny del pou d'infiltració es calcula segons la instrucció tècnica de l'Agència Catalana de 
l'Aigua. 
 
Per al càlcul s'ha de calcular la superfície total de contacte, lateral i de fons, del pou, sense 
considerar la part estanca inicial. Així doncs, aquesta superfície ha de ser d’1 m² per h-e  
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connectat. 
 
En el nostre cas, són 160 habitants equivalents connectats a la xarxa d'evacuació. Com que no 
s'utilitzaran tots els aparells a la vegada, apliquem una simultaneïtat del 0,6. 
 
Per tant 160 habitants => 160 m² x 0,6 = 96 m² de superfície del pou. 
 
Tenint en compte aquestes dimensions, s'ha optat per la construcció de dos pous d'infiltració de 
3 m de diàmetre i 5 metres de profunditat. 
 
Les aigües depurades es dividiran en una arqueta que també servirà per recollir les mostres 
d'aigua depurada per fer-ne un bon control. 
 
 
VI. Dimensionat  dels pous d'infiltració d'aigües pluvials       
 
El disseny dels pous d'infiltració d'aigües pluvials es calcula segons les taules de isoyetas a La 
Pobla de Lillet la intensitat pluviomètrica que li correspon és 110 mm/ h.  
 
Com que la intensitat pluviomètrica és diferent de 100 mm / h cal aplicar un factor corrector a 
la superfície de captació d'aigua. La superfície aproximada de la recollida d'aigües pluvials és 
de 565,15 m² per al pou 1 i de 413,30 m² per al pou 2. El factor de correcció és:  
 
F = 110/100 = 1.1 
 
Superfície de càlcul pou 1 = 565,15 x 1,1 = 621,67 m²  
Cabdal (l/s) = 621,67 x 110 x 1/3600 = 18,99 l/s x 3600 s/h = 68364 l/h 
 
El pou 1 tindrà un volum de 68,36 m³ i unes dimensions de 3,5 x 4 x 5  m. 
 
Superfície de càlcul pou 2 = 316,45 x 1,1 = 348,10 m² 
Cabal (l/s) = 348,10 x  110 x 1/3600 = 10,63 l/s x 3600 s/h = 38291 l/h 
 
El pou 2 tindrà un volum de 38,29 m³ i unes dimensions de 3 x 3 x 5 m. 
 
Superfície de càlcul pou 3 = 96,85 x 1,1 = 106,54 m² 
Cabal (l/s) = 106,54 x  110 x 1/3600 = 3,25 l/s x 3600 s/h = 11719,40 l/h 
 
El pou 3 tindrà un volum de 11,72 m³ i unes dimensions de 1,5 x 2 x 5 m. 
 
Per a l'edifici de màquines de la piscina es dimensionarà un petit pou de 5,140 m³ i de 
dimensions 1,7 x 1,7 x 2 m per recollir les aigües pluvials dels 42,48 m² de coberta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
3.2. TAULES DE CÀLCUL D'EVACUACIÓ RESIDUAL I PLUVIAL       
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3.3. DEPURACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS          

 
a) Selecció de l'estació depuradora compacta        

 
S'ha escollit per a aquest avantprojecte la instal·lació d'una depuradora biològica compacta 
d'oxidació total, tipus ROX, enterament prefabricada, construïda amb polièster reforçat amb 
fibra de vidre (PRFV), enterrada i col·locada en posició horitzontal. Es dimensiona per un 
nombre d'habitants equivalent a 160.  
 
Les característiques principals són les següents : 
 
- Depuració d'acord amb l'actual legislació de la CEE i la legislació vigent espanyola. 
- Estació dissenyada per adaptar-se a cabdals punta. 
- Estació depuradora que no és vista eliminant l'obra sobre el terreny. 
- Simplicitat de funcionament i de manteniment. 
- Extracció dels fangs excedentaris. 
- Absència total d'olor i de soroll. 
 
b) Principi de funcionament           

 
L'estació depuradora ROX, funciona segons el principi d'oxidació total, denominada també 
d'aeració prolongada. El procés de depuració adoptat correspon a un tractament biològic 
amb ventilació i decantació de l'aigua residual i una estabilització aeròbia per digestió de 
fangs, realitzant en un reactor compacte (tanc cilíndric horitzontal) per un sistema de fangs 
actius amb oxidació total. 
 

 
 

Aquest sistema de tractament és aplicat a l'estació depuradora compacta ROX d'una manera 
innovadora. En efecte, les operacions d'aeració i decantació se succeeixen alternativament 
de forma cíclica a l'interior d'un únic recipient.  
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Els equips d'oxidació total compleixen la normativa actual establerta al Reial Decret 606/2003 
que modifica la Llei d'Aigües, així com la normativa europea, directiva de consell 91/271/CEE. A 
més, els equips d'oxidació total compleixin amb les següents especificacions mitges de 
rendiment: 

Reducció DBO5:  95% 
Reducció MES: 93% 
Reducció DQO: 75% 

Veurem més endavant que cap decantació ni evacuació de l'aigua depurada es fa durant els 
cabdals punta. (Veure diagrama de funcionament). 

c) Pretractament

S'instal·larà una arqueta de desbastament abans d'entrar les aigües a la depuradora. Aquesta 
arqueta té per objecte la separació dels sòlids gruixos, voluminosos i/o pesats que aporta 
l'efluent. Els sòlids gruixos i voluminosos seran separats mitjançant una reixeta que al seu torn es 
neteja de forma manual per mitjà d'una pinta rastello i una cistella de recollida. S'aconsegueix 
així:  

-Evitar obstruccions en canals, canonades i conduccions en general. 

-Intercepten les matèries que per les seves excessives dimensions podrien dificultar el 
funcionament de es unitats posteriors (separadors de greixos, equips de depuració d'aigües 
residuals, mesuradors de cabdal, decantadors, etc.). 

 -Augmentar l'eficiència dels tractaments posteriors. 

d) Aeració

L'efluent, després de travessar el pretractament, arriba per la canonada que es troba a 25 cm 
de la generatriu superior de l'estació. L'efluent entra en el primer compartiment del reactor 
(tanc compacte) on per mitjà de la incorporació d'oxigen (ventilació) i la recirculació de fangs 
activats, es crea un ambient propici per al desenvolupament de les colònies microbianes. 
Aquests microorganismactuen sobre la matèria orgànica i inorgànica transformant-la en sòlids 
que poden separar-se fàcilment i en productes estables mineralitzats parcialment solubles. La 
injecció d'oxigen s'efectua per mitjà de bufador externa i difusors interns en el reactor.  

La posada en funcionament i parada del sistema de difusors d'aire està automatitzada i 
regulada per mitjà d'un programador situat en el quadre de comandaments. Aquest 
programador posa en marxa l' airejador durant un temps AT. El conjunt de la cuba o cisterna es 
comporta com una cambra d'oxidació. No hi ha CAP EVACUACIÓ DURANT EL TEMPS DE 
AERACIÓ . 

e) Decantació

Al final del temps de ventilació, el airejador s'atura durant el temps de decantació.  Els fangs 
resultants de la descomposició de la matèria orgànica són tranquilitzats dipositant-se a l'interior 
del decantador.  

f) Recirculació de fangs

Com que el nostre sistema està calculat per més de 20 habitants equivalents (160 h.e > 20 h.e), 
els fangs dipositats en el fons del decantador (fangs actius) es recircularan en forma regulada i 
automatitzada al compartiment de ventilació. Aquest fang biològic recirculat, amb el 
contingut alt de matèria viva, permet la presència contínua en el reactor de les suficients 
colònies necessàries per a l'eliminació de la matèria orgànica. 

g) Evacuació

En finalitzar el temps de decantació, un grup electrobomba es posa en marxa durant el temps 
d'evacuació.  

h) Pericó d'anàlisi

Per facilitar els controls i per tal de poder efectuar anàlisis abans de la seva expulsió a la xarxa , 
l'aigua tractada passa per un control , (arqueta de pressa de mostres: prefabricada o 
realitzada en obra segons normativa), com s'indica en els plànols. Aquest control pot i ha de ser 
executat per l'usuari . 

i) Evacuació dels llots excedentaris. (Molt important)

L'evacuació dels fangs s'efectuarà a través d'un camió cisterna , amb l'ajuda del seu tub 
d'aspiració , el qual haurà de fer- circular pel fons de l'estació depuradora, durant el període 
de decantació. (Període de temps de 3 hores com a mínim). 

Es preveu en aquesta instal·lació un buidatge trimestral de 10 m³. 

En el cas que aquesta operació no pugui fer-se per un camió pouaire proposem en OPCIÓ: 

Proveir d'un grup electrobomba submergit , instal· lat sobre el fons de la cuba . Aquest grup 
serà equipat amb una canalització de buidatge amb un ràcord de connexió ràpid per a la 
presa dels fangs en la seva forma líquida i podrà ser evacuada sobre les àrees d'assecat , 
retirant-se en bótes de buidatge. 
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j) Diagrama de funcionament de l'estació

El risc de pertorbació en el cas que les aigües usades arribin durant els períodes de decantació 
o d'evacuació és pràcticament nul · la. Aquests períodes són els que s'ajusten en hores de
cabdal baix. (A les 2 h AM , 9,30 h AM i 15.30 h PM). 

El diagrama de funcionament de l'estació per fases es representa al següent gràfic cabdal-
temps, en el qual es mostra els horaris en que es realitzarà cada fase per, conseqüentment, 
programar els aparells elèctrics perquè funcionin temporitzadament a través del quadre de 
comandament de l'estació depuradora: 

      AERACIÓ      DECANTACIÓ    EVACUACIÓ 

k) Descripció de la depuradora

L'estació depuradora proposta està essencialment constituïda dels següents elements: 

- Una cisterna fabricada en PRFDV (Polietilè Reforçat amb Fibra de Vidre), amb un gruix de 7 a 
8 mm , amb cèrcols de reforç cada 40 cm. Els materials utilitzats en la fabricació del cilindre són 
resina palatal i ortoftàlica. El sistema de fabricació és mitjançant el mètode d'enrotllament 
Winding amb una proporció de 65% de vidre i 35% de resina. Es realitza una barrera rica en 
resina isoftálica més un reforç amb fil d'enrotllament i resina ortoftàlica. 

- Una boca d'home per a la seva inspecció , amb tapa. Aquesta boca de registre podrà ser 
eventualment refusada si s'efectua d'obra. (Aquesta hauria de ser per compte del client). 

- Una arribada dels efluents amb un diàmetre de ø DN 125. 

- Una canalització d'evacuació dels efluents tractats de ø DN 110 . 

- Un conjunt de suports (orelles) d'eslingues per a l'aixecament de l'estació compacta. 

La instal·lació es complementa amb una reixa de desbast manual, una bomba de circulació, 
airejador tipus turbina, quadre elèctric de protecció i maniobra i un pericó de presa de mostres. 

Les característiques dels elements electromecànics són les següents: 

- Airejador submergit tipus turbina TT (model de ROX). Es tracta d'una bomba de buit o 
compressor hidrorrotatiu de dues etapes ideal per al transport d'aire. De funcionament tranquil i 
amb vibracions reduïdes està dissenyada per prestar un servei permanent. La bomba estarà 
ubicada a la caseta d'instal·lacions de la piscina. Aquest airejador ve amb uns accessoris: 

a) Una canalització d'alimentació d'aire, en acer galvanitzat.
b) Una vàlvula reguladora.
c) Un silenciador.
d) Sistemes de fixació (dos brides).
e) Una cadena per a la fixació i la seva extracció.
f) Un prefiltre. El prefiltre (en forma de campana de color negre) es connecta a l'entrada

d'aire de l'airejador (mitjançant un colze roscat).

L'airejador té dues funcions: la primera és l'aportació d'aire al reactor biològic per mantenir les 
condicions aeròbies i que els microorganismes puguin degradar la matèria orgànica, la segona 
és crear una agitació suficient per mantenir en suspensió dels microorganismes. El règim de 
funcionament de la bufador és de 20 hores al dia. Per realitzar aquesta maniobra s'utilitza un 
temporitzador instal · lat al quadre elèctric. Cal la configuració del quadre elèctric 20 hores 
seguides al dia, preferentment entre les 6 del matí i les 2 de la matinada del dia següent. 

-Grup electrobomba de recirculació de fangs. Bomba de gran robustesa especialment 
concebuda per instal·lacions de depuració. Cos motor, eix i nansa en acer inoxidable i cos 
impulsió i suport superior en  acer gris de fosa amb tractament anticorrosiu. Motor submergible 
IP68 i aïllament classe F. 

La bomba de recirculació té la missió de bombar el fang biològic acumulat en el decantador 
al reactor biològic per mantenir la concentració necessària de microorganismes.  El règim de 
funcionament de la bomba varia en funció del model de la depuradora i va des de 20 minuts 
fins a 2 hores al dia depenent de la generació de fangs. per realitzar aquesta maniobra s'utilitza 
un temporitzador instal · lat al quadre elèctric. És necessària la configuració del quadre elèctric 
per a un funcionament de la bomba als intervals marcats. 

- Un grup electrobomba submergible segons potència descrita en les taules comercials, per a 
l'evacuació de l'efluent depurat. Aquest grup compta amb: 

a) Un contactor submergit de boia per a l'atur a nivell baix o de seguretat .
b) Una canalització en PVC per unir el grup a l'evacuació de ø 50/60 .
c) Una cadena d'ancoratge i recollida pel grup anteriorment descrit .

- Un quadre elèctric de maniobra per protegir i maniobrar els elements de l'estació depuradora. 
Format per armari metàl·lic en el qual s'instal· len: 

a) Un interruptor general amb visió exterior i rearmable .
b) Un senyal lluminós de baixa tensió hermètica sobre el quadre elèctric .
c) Autòmat programable per a posada en marxa del airejador i bomba d'evacuació .
d) Un disjuntor tèrmic diferencial .
e) Un interruptor Manual- Automàtic - Aturada .

Cabdals 

Temps 

Cabdals punta 
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f) Un senyal lluminós verd de Marxa . 
g) Un senyal lluminosa vermella d'Aturada. 

 
l) Càlculs i dimensions            
 
L'estació depuradora ha estat calculada en funció del nombre d'habitants equivalents. S'ha 
escollit el model ROX-200, que evacua les aigües residuals de 200 h. e., superior als 160 que 
precisa la casa de colònies. A continuació es mostren les taules de la casa comercial ROX. 
 
 
DADES DE PARTIDA 
 
• Nombre d'usuaris (o equivalent) ...............................................200 . 
• Volum de les aigües usades per persona/dia ........................150 l. 
• Volum total per dia .....................................................................30 m³. 
• Cabal mitjà diari sobre 24 hores................................................1,25 m³ / h. 
• Cabal punta estimat..................................................................4,482 m³ / h. 
• DBO5 per usuari i dia...................................................................60 g. 
• DBO5 total per dia......................................................................12 kg. 
• MES dia..........................................................................................90 g. 
• MES total per dia.........................................................................18 kg. 
 
 
TAULES COMERCIALS ROX  
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CAPACITAT DE L'ESTACIÓ DEPURADORA ROX-200 
 

• Volum d'aeració necessari per a la depuració................ 33 m³ . 
• Nombre de cicles per dia....................................................... 3 . 
• Volum d'acumulació teòrica per un cicle........................ 8,75 m³ . 
• Volum d'acumulació (a tenir en compte)......................15,00 m³ . 
• Volum total màxim............................................................... 50 m³ . 
• Càrrega volumètrica mínima.................... 0,36 kgDBO5/dia · m³ . 
• Càrrega volumètrica màxima................. 0,248 kgDBO5/dia· m³ . 
• Volum de l'estació (dipòsit)...............................................50000 l. 
• Diàmetre............................................................................... 2,5 m . 
• Longitud entre fons......................................................... 10,730 m . 

 
 
EQUIPAMENT ELÈCTRIC TRIFÀSIC 
 

• Corrent elèctric trifàsica a 380 v 50 Hz 
• Potència del airejador 4 Kw . 
• Potència de la bomba d'evacuació dels llots d'efluents tractats1,1 Kw . 
• Potència de la bomba de recirculació de fangs 1,4 Kw. 
• Potència total instal·lada necessària 6,5 Kw . 

 
 
DEPURACIÓ BIOLÒGICA 
 

• Potència total instal·lada de ROX-TT 4 Kw. 
• Potència total absorbida 4 Kw . 
• Temps de funcionament per dia 20 h . 
• Energia consumida per dia 80 Kwh . 

 
 
RECIRCULACIÓ DE FANGS 
 

• Potència total instal·lada de ROX-TD201........................1,4 Kw . 
• Temps de funcionament diari .............................................2 h . 
• Energia consumida per dia...............................................2,8 Kwh. 

 
 
EVACUACIÓ DE LES AIGÜES TRACTADES 
 

• Potència Grup Motobomba............................................. 1,1 Kw . 
• Temps de funcionament diari ..............................................1 h . 
• Energia consumida per dia............................................... 1,1 Kwh. 

 
 
 
 

 
 
BALANÇ ANUAL 
 

• Energia Total Consumida..............................................30623,5  Kwh . 
• Energia total consumida per usuari o equivalent .......153,12 Kwh. 

 
 
m) Manteniment del sistema de depuració         
 
El funcionament de l'estació és automàtic, però es creu necessària una vigilància setmanal per: 
 
• Netejar la reixa de desbast. 
• Observació dels aparells. 
• Comprovar el quadre elèctric. 
• Comprovar la concentració de fangs activats. 
 
El buidatge de llots es realitzarà un cop al trimestre. És convenient deixar una cinquena part del 
volum per a la regeneració del cultiu biològic, tornant a omplir d'aigua neta. En algunes 
ocasions el manteniment pot efectuar-se en períodes més curts (trimestral o semestralment). 
Cal periòdicament fer un control dels llots flotants i eliminar els fangs en excés, així com 
comprovar l'estat del pou d'infiltració a la sortida de la depuradora i eliminar els fangs en excés 
que puguin quedar acumulats. 
 
L'airejador cal netejar-lo periòdicament el filtre d'aspiració de la turbina. 
 
El quadre elèctric i la bomba de recirculació de fangs estan exempts de manteniment . En 
època de gelades es recomana buidar el tub d'impulsió. Si la inactivitat de la bomba ha de ser 
perllongada, es recomana treure la bomba de la instal · lació i guardar en un lloc sec i ventilat. 
Si s'ha de substituir el cable d'alimentació, es necessiten eines especials. Aquestes operacions 
només poden realitzar-se en fàbrica o en Serveis oficials autoritzats. 
 
Per al manteniment de l'airejador, realitzada per personal qualificat, es creu necessari: 
 
• Controlar mensualment el cartutx del filtre d'aspiració i si està brut hi de netejar amb aire 
comprimit 
dirigit a l'interior del mateix. 
 
• Si s'han acumulat borrissol o pols, netejar tota la superfície de la turbina. Per a la neteja interior 
seguir les instruccions marcades pel fabricant. 
 
• Lubricar sota condicions normals de servei (una temperatura ambient i d'entrada de 40 º C 
com a màxim) transcorregudes unes 20.000 hores de servei o com a molt tard després de 2 
anys, es netejaran els rodaments i els recintes adjacents per retirar el greix vella i les altres 
impureses. Esgreixaran de nou els rodaments. Per a això seguir detingudament les instruccions 
del fabricant. 
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4. Instal·lació de calefacció 
 
4.1. METODOLOGIA DE CÀLCUL           
 
a) Mètode de càlcul de les càrregues tèrmiques        
 
Per al càlcul de càrregues tèrmiques de l'edifici s'ha realitzat: 
 
-Primer el càlcul dels valors de Transmitància Tèrmica (U en W/m² hºK) dels tancaments verticals 
i horitzontals de l'envolvent de l' edifici, proposats segons el projecte per complir amb les 
especificacions del CTE - DB - HE 1: Limitació de demanda Energètica. (veure Annex d'aquest 
apartat de la memòria). 
 
-Posteriorment es realitza el balanç tèrmic de les diferents estances de l'edifici. Per això s'han 
calculat les càrregues tèrmiques de totes les estances diferents. S'introdueixen les dades de 
superfícies segons orientació i es multipliquen per la transmitància tèrmica del tancament. S'ha 
considerat un increment de temperatura amb una variació de 19,4 º C , ja que la temperatura 
mitjana exterior més baixa de l'any 2013 és de 1,6 º C, segons les dades del servei meteorològic 
de Catalunya (veure annex a aquest apartat de la memòria) i la temperatura ambient de 
l'estada a calefactor s'ha considerat de 21 º C. 
 
En els Annexos d'aquesta memòria es troben tots els fulls de càrregues tèrmiques de les estades.  
 
 
b) Mètode de càlcul de la Potència de la Caldera per a Calefacció    
  
Un cop calculades les necessitats calorífiques de cada estada de l'edifici , i prèvia a l'elecció 
dels emissors a col·locar , es calcula la càrrega de calefacció realment instal·lada, sabent la 
potència i el nombre dels elements a col·locar. Se sumen totes les càrregues realment 
instal·lades de l'edifici i és el que ens dóna la potència a la que ha de treballar la caldera. 
 
Així doncs, tenim que les necessitats calorífiques de tot l'edifici són 53245,44 kcal/h. (61985 W.) i 
les càrregues de calefacció realment instal·lades a tot l'edifici són 65993 kcal/h. (78826 W). 
Si a la potència de calefacció instal·lada, li sumem la potència d'Aigua Calenta Sanitària, 
tenim la potència real de la caldera a col·locar: 72550 W + 78826 W = 151376 W (151 kW) de 
potència útil. 
 
La caldera escollida és una caldera de condensació de gas propà del la marca BUDERUS 
model Logano SB625 Tipus 185, amb una potència útil de 185 kW, i una potència nominal de 
200 kW, o similar de les mateixes característiques.  
 
En els Annexos d'aquesta memòria es troba el full de càrregues tèrmiques generals amb el 
sumatori de les potències necessàries i les realment instal·lades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
c) Mètode de càlcul dels Diàmetres dels Tubs de Calefacció       
 
Per al càlcul dels diàmetres dels diferents tubs de calefacció s'ha utilitzat la taula oportuna del 
"Manual Pràctic de calefacció domèstica" de la casa Roca.  
 
 

 
 
 
Se sumen les càrregues de calefacció realment instal·lades per tram de tub i aquesta taula ens 
indica el diàmetre del tub a col·locar segons les càrregues que suporta.  
 
En els presents annexes es troben el full de sumatori de les potències instal·lades per tram i el 
diàmetre de tub que li correspon. 
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4.2. CTE-DB-HE: ESTALVI D'ENERGÍA. HE-1: LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÉTICA   
 
Caracterització i quantificació de les exigències. Demanda energètica     
 
La demanda energètica dels edificis es limita en funció del clima de la localitat en què se 
situen i de l'ús previst.  
 
En edificis d'ús residencial privat, les característiques dels elements de l'envolupant tèrmica han 
de ser tals que evitin les descompensacions en la qualitat tèrmica dels diferents espais 
habitables. Es limitarà igualment la transferència de calor entre unitats de diferent ús, i entre les  
unitats d'ús i les zones comunes de l'edifici. 
 
S'han de limitar els riscos deguts a processos que produeixin una minva significativa de les 
prestacions tèrmiques o de la vida útil dels elements que composen l'envolvent tèrmica, tals 
com les condensacions. 
 
 
Zonificació Climàtica             
 
Tal com s'estableix a l'article 4, apartat 4.1 "sol·licitacions exteriors": 
  
"Es consideren sol·licitacions exteriors les accions del clima sobre l'edifici amb efecte sobre el 
seu comportament tèrmic, i per tant, sobre la seva demanda energètica. A efectes de càlcul, 
s'estableix un conjunt de zones climàtiques per a les quals es defineix un clima de referència, 
que defineix les sol·licitacions exteriors en termes de temperatura i radiació solar. La zona 
climàtica de cada localitat, així com el seu clima de referència, es determina a partir dels 
valors tabulats recollits en l'apèndix B, o de documents reconeguts elaborats per les Comunitats 
autònomes." 
 
La determinació de la zona climàtica es fa a partir de valors tabulats. La zona climàtica de 
qualsevol localitat en què s'ubiquin els edificis s'obté de la taula B.1 de l'apèndix B del DB-HE-1 
en funció de la diferència d'altura que hi hagi entre aquesta localitat i l'alçada de referència 
de la capital de la seva província.  
 
La província del projecte és BARCELONA, l'altura de referència és 0 m. i la localitat és LA POBLA 
DE LILLET, amb una alçada de 843 m., resultant un desnivell entre la localitat del projecte i la 
capital de 843 m. 
 
Si mirem a la taula de l'Apèndix B del document, podrem determinar la zona climàtica en 
funció de la diferència d'altura respecte la capital de província. 
 

 
 
 
 
 

 
 
La temperatura exterior mitjana mínima de projecte per a la comprovació de condensacions 
en el mes de desembre, el més desfavorable, és de -4,2 º C. Les dades s'han extret de l'annex 
de dades climatològiques de l'any 2013 a La Pobla de Lillet. La humitat relativa mitjana exterior 
de projecte per a la comprovació de condensacions en el mes de desembre és del 81 %.  
 
La zonificació climàtica resultant és E1.  
 
Atenent al document de reforç del DB-HE-1/2, l'apartat 2.2.2 de la secció 2 ens diu les 
condicions interiors per al càlcul de condensacions. En absència de dades més precises, es pot 
prendre, per a tots els mesos de l'any, una temperatura ambient interior igual a 20 ºC i una 
humitat relativa de l'ambient interior en  funció de la classe d'higrometria de l'espai. En el nostre 
cas, tenim dues classes d'higrometria en el nostre projecte: 
 
Els espais d'ús residencial estan classificats com a "espais de classe d'higrometria 3 o inferior" i la 
cuina com a "espai de classe d'higrometria 4 o inferior". 
 
Així doncs, es pren una temperatura del ambient interior de 21 ºC, 55 % d'humitat relativa per a 
zones d'ús residencial i 62 % d'humitat relativa per a la cuina. 
 
 
Valors límit dels paràmetres característics mitjans 
 
La demanda energètica serà inferior a la corresponent a un edifici en el qual els paràmetres 
característics dels tancaments i particions interiors que componen la seva envolvent tèrmica, 
siguin els valors límits establerts a l'apartat D.2 de l'apèndix D de la secció 1 del DB HE.  
 
En el present projecte els valors límit són els de la taula D.2.16.: 
  

ZONA CLIMÁTICA E1 
 Transmitància límit de murs de façana i 

tancaments en contacte amb el terreny
  

UMlim: 0,57 W/m2 K 

 Transmitància límit de paviments USlim: 0,48 W/m2 K 
 Transmitància límit de cobertes UClim: 0,35 W/m2 K 
 Factor solar modificat límit de lucernaris FLlim: 0,36 
    
 Transmitància límit de forats (1) 

UHlim  W/m2K 

Factor solar modificat límit de forats FHlim 
 Baixa càrrega interna Alta càrrega 

interna 
% de 
forats  

N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 

de 0 a 
10 

3,1 3,1 3,1 3,1 - - - - - - 

de 11 a 
20 

3,1 3,1 3,1 3,1 - - - - - - 

de 21 a 
30 

2,6 
(2,9) 

3,0 (3,1) 3,1 3,1 - - - - - - 

de 31 a 
40 

2,2 
(2,4) 

2,7 (2,8) 3,1 3,1 - - - 0,54 - 0,56 

de 41 a 
50 

2,0 
(2,2) 

2,4 (2,6) 3,1 3,1 0,50 - 0,53 0,45 0,60 0,49 

de 51 a 
60 

1,9 
(2,0) 

2,3 (2,4) 3,0 
(3,1) 

3,0 (3,1) 0,42 0,61 0,46 0,40 0,54 0,43 
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Valors de transmitància màxims de tancaments i particions interiors de l'envolvent tèrmica 
 
Els paràmetres característics que defineixen l'envoltant tèrmica els agrupem en els següents 
tipus:  
 
a) transmitància tèrmica de murs de façana UM;  
b) transmitància tèrmica de cobertes UC;  
c) transmitància tèrmica de sòls US;  
d) transmitància tèrmica de tancaments en contacte amb el terreny UT;  
e) transmitància tèrmica de buits UH;  
f)  factor solar modificat de buits FH;  
 
Per evitar descompensacions entre la qualitat tèrmica de diferents espais, cadascun dels 
tancaments i particions interiors de l'envoltant tèrmica tindran una transmitància no superior als 
valors indicats en la taula 2.1 del document de reforç DA DB HE/1 en funció de la zona 
climàtica en la qual s'ubiqui l'edifici.  
 
En el cas del projecte de què és objecte aquesta memòria els valors màxims de transmitància 
són els següents, segons la taula 2.3 del DB-HE-1: 
 
 
Taula 2.3. Transmitància tèrmica màxima de tancaments i permeabilitat a l'aire dels elements 
de l'envolvent tèrmica U en W/m²· K 
 

Paràmetre ZONA  E 
Transmitància tèrmica de murs i elements en contacte amb el terreny(1) 0,55 

 
Transmitància tèrmica de cobertes i sòls en contacte amb l'aire 0,35 

Transmitància tèrmica de forats(2) 2,50 
Permeabilitat a l'aire de forats(3) < 27 

 
(1) Per a elements en contacte amb el terreny, el valor indicat s'exigeix únicament al primer metre de 
mur enterrat, o el primer metre del perímetre de sòl recolzat sobre el terreny fins a una profunditat de 0,50 
m. 
(2) Es considera el comportament conjunt de vidre i marc. Inclou lucernaris i claraboies. 
(3) La permeabilitat de les fusteries indicada és la mesurada amb una sobrepressió de 100 Pa. 
 
 
Condensacions 
 
Les condensacions superficials en els tancaments i particions interiors que componen 
l'envolupant tèrmica de l'edifici, es limitaran de manera que s'eviti la formació de floridures en 
la seva superfície interior. Per a això, en aquelles superfícies interiors dels tancaments que 
puguin absorbir aigua o susceptibles de degradar-se i especialment en els ponts tèrmics dels 
mateixos, la humitat relativa mitjana mensual en aquesta superfície serà inferior al 70 %.  
 
Les condensacions intersticials que es produeixin en els tancaments i particions interiors que 
componen l'envolupant tèrmica de l'edifici seran tals que no produeixin una minva significativa 
en les seves prestacions tèrmiques o suposin un risc de degradació o pèrdua de la seva vida 
útil. A més, la màxima condensació acumulada en cada període anual no serà superior a la 
quantitat d'evaporació possible en el mateix període. 
 
 

 
Permeabilitat a l'aire  
 
Les fusteries dels forats (finestres i portes) i lucernaris dels tancaments es caracteritzen per la 
seva permeabilitat a l'aire.  
 
La permeabilitat de les fusteries dels buits i lluernes dels tancaments que limiten els espais 
habitables dels edificis amb l'ambient exterior es limita en funció del clima de la localitat en què 
se situen, segons la zonificació climàtica establerta en l'apèndix B.  
 
Tal com es recull a la taula 2.3 del DB HE-1 (apartat 2.2.1.2): La permeabilitat a l'aire de les 
fusteries, mesurada amb una sobrepressió de 100 Pa, tindrà un valor inferior a 27 m³ / h m². 
 
 
Verificació de la limitació de demanda energètica i taules justificatives  
 
S'opta per un procediment de verificació basat en el control indirecte de la demanda 
energètica dels edificis mitjançant la limitació dels paràmetres característics dels tancaments i 
particions interiors que componen el seu envoltant tèrmica. La comprovació es realitza a través 
de la comparació dels valors obtinguts en el càlcul amb els valors límit permesos obtinguts de 
les taules. S'han dissenyat els tancaments de manera que es limita la presència de 
condensacions a la superfície i a l'interior dels tancaments i es limiten les pèrdues energètiques 
degudes a les infiltracions d'aire, per a unes condicions normals  
 
d'utilització dels edificis. No es tracta d'edificis els tancaments estiguin formats per solucions 
constructives no convencionals com ara murs Trombe, murs parietodinàmics, hivernacles 
adossats, etc. 
 
Per justificar el compliment de les condicions que s'estableixen en la secció 1 del DB HE 
s'adjunten taules justificatives del càlcul dels paràmetres característics mitjans per a la zona 
habitable de baixa càrrega interna i la d'alta càrrega interna de l'edifici. 
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Taules de càlcul dels paràmetres característics mitjans de les envolvents 
 

ZONA CLIMÀTICA  E1 

CLASSIFICACIÓ D'ESPAI INTERIOR Zona de baixa càrrega interna 

EDIFICI Edifici 1- Pedraforca 
 

MURS (UMm) i (UTm) 
 

Tipus A (m2) U (W/m2 ºK) A· U (W/ºK) Resultats 
 Mur en contacte amb l'aire 195,83 0,41 80,29  A= 204,34 

N Pont tèrmic  
(pilars en façana > 0.5 m) 8,51 0,44 3,74  A· U= 84,03 

 
    U Mm=  A· U /  

A= 
0,41 

 Mur en contacte amb l'aire 67,15 0,41 27,53  A= 69,99 

E Pont tèrmic  
(pilars en façana > 0.5 m) 2,84 0,44 1,25  A· U= 28,78 

 
    U Mm=  A· U /  

A= 
0,41 

 Mur en contacte amb l'aire 73,32 0,41 30,06  A= 78,99 

O Pont tèrmic  
(pilars en façana > 0.5 m) 5,67 0,44 2,49  A· U= 32,55 

 
    U Mm=  A· U /  

A= 
0,41 

 Mur en contacte amb l'aire 131,12 0,41 53,76  A= 148,13 

S Pont tèrmic  
(pilars en façana > 0.5 m) 17,01 0,44 7,48  A· U= 61,24 

 
    U Mm=  A· U /  

A= 
0,41 

 
SÒLS EN CONTACTE AMB L'AIRE (Usm) 

 
Tipus A (m2) U (W/m2 ºK) A· U (W/ºK) Resultats 

En contacte amb espais no habitables 57,91 0,42 24,32  A= 57,91 
     A· U= 24,32 

    U Sm=  A· U /  A= 0,42 

 
COBERTES (UCm) 

 

Tipus A (m2) U (W/m2 ºK) A· U (W/ºK) Resultats 
En contacte amb l'aire 332,39 0,33 109,69  A= 332,39 
     A· U= 109,69 

    U Cm=  A· U /  
A= 

0,33 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ZONA CLIMÀTICA  E1 

CLASSIFICACIÓ D'ESPAI INTERIOR Zona de baixa càrrega interna 

EDIFICI Edifici 2 - Cadí 
 

MURS (UMm) i (UTm) 
 

Tipus A (m2) U (W/m2 ºK) A· U (W/ºK) Resultats 
 Mur en contacte amb l'aire 53,38 0,41 21,88  A= 53,38 

N Pont tèrmic  
(pilars en façana > 0.5 m)     A· U= 21,88 

 
    U Mm=  A· U /  

A= 
0,41 

 Mur en contacte amb l'aire 62,26 0,41 25,52  A= 66,04 

E Pont tèrmic  
(pilars en façana > 0.5 m) 3,78 0,44 1,66  A· U= 27,18 

 
    U Mm=  A· U /  

A= 
0,41 

 Mur en contacte amb l'aire 62,26 0,41 25,52  A= 65,10 

O Pont tèrmic  
(pilars en façana > 0.5 m) 2,84 0,44 1,25  A· U= 26,77 

 
    U Mm=  A· U /  

A= 
0,41 

 Mur en contacte amb l'aire 95,64 0,41 39,21  A= 105,09 

S Pont tèrmic  
(pilars en façana > 0.5 m) 9,45 0,44 4,16  A· U= 43,37 

 
    U Mm=  A· U /  

A= 
0,41 

 
SÒLS EN CONTACTE AMB L'AIRE (Usm) 

 
Tipus A (m2) U (W/m2 ºK) A· U (W/ºK) Resultats 

En contacte amb espais no habitables 43,95 0,42 18,46  A= 43,95 
     A· U= 18,46 

    U Sm=  A· U /  A= 0,42 

 
COBERTES (UCm) 

 

Tipus A (m2) U (W/m2 ºK) A· U (W/ºK) Resultats 
En contacte amb l'aire 192,20 0,33 63,43  A= 192,20 
     A· U= 63,43 

    U Cm=  A· U /  
A= 

0,33 
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ZONA CLIMÀTICA  E1 

CLASSIFICACIÓ D'ESPAI INTERIOR Zona de baixa càrrega interna 

EDIFICI Edifici 3 - Llobregat 

MURS (UMm) i (UTm) 

Tipus A (m2) U (W/m2 ºK) A· U (W/ºK) Resultats 
Mur en contacte amb l'aire 48,05 0,41 19,70  A= 48,05 

N Pont tèrmic
(pilars en façana > 0.5 m)  A· U= 19,70 

U Mm=  A· U / 
A= 

0,41 

 Mur en contacte amb l'aire 94,83 0,41 38,88  A= 102,39 

E Pont tèrmic
(pilars en façana > 0.5 m) 7,56 0,44 3,33  A· U= 42,21 

U Mm=  A· U / 
A= 

0,41 

 Mur en contacte amb l'aire 103,37 0,41 42,38  A= 110,93 

O Pont tèrmic
(pilars en façana > 0.5 m) 7,56 0,44 3,33  A· U= 45,71 

U Mm=  A· U / 
A= 

0,41 

 Mur en contacte amb l'aire 60,85 0,41 24,95  A= 60,85 

S Pont tèrmic
(pilars en façana > 0.5 m)  A· U= 24,95 

U Mm=  A· U / 
A= 

0,41 

SÒLS EN CONTACTE AMB L'AIRE (Usm) 

Tipus A (m2) U (W/m2 ºK) A· U (W/ºK) Resultats 
En contacte amb espais no habitables 65,30 0,42 27,42  A= 65,30 

  A· U= 27,42 

U Sm=  A· U /  A= 0,42 

COBERTES (UCm) 

Tipus A (m2) U (W/m2 ºK) A· U (W/ºK) Resultats 
En contacte amb l'aire 248,94 0,33 82,15  A= 248,94 

 A· U= 82,15 

U Cm=  A· U / 
A= 

0,33 

ZONA CLIMÀTICA  E1 

CLASSIFICACIÓ D'ESPAI INTERIOR Zona de baixa càrrega interna 

EDIFICI Edifici 4 - La Sala 

MURS (UMm) i (UTm) 

Tipus A (m2) U (W/m2 ºK) A· U (W/ºK) Resultats 
Mur en contacte amb l'aire 109,93 0,41 45,07  A= 109,93 

N Pont tèrmic
(pilars en façana > 0.5 m)  A· U= 45,07 

U Mm=  A· U / 
A= 

0,41 

 Mur en contacte amb l'aire 130,22 0,41 53,39  A= 130,22 

E Pont tèrmic
(pilars en façana > 0.5 m)  A· U= 53,39 

U Mm=  A· U / 
A= 

0,41 

 Mur en contacte amb l'aire 131,66 0,41 53,98  A= 131,66 

O Pont tèrmic
(pilars en façana > 0.5 m)  A· U= 53,98 

U Mm=  A· U / 
A= 

0,41 

 Mur en contacte amb l'aire 108,61 0,41 44,53  A= 108,61 

S Pont tèrmic
(pilars en façana > 0.5 m)  A· U= 44,53 

U Mm=  A· U / 
A= 

0,41 

COBERTES (UCm) 

Tipus A (m2) U (W/m2 ºK) A· U (W/ºK) Resultats 
En contacte amb l'aire 164,36 0,33 54,24  A= 164,36 

 A· U= 54,24 

U Cm=  A· U / 
A= 

0,33 
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ZONA CLIMÀTICA  E1 

CLASSIFICACIÓ D'ESPAI INTERIOR Zona de baixa càrrega interna 

EDIFICI Edifici Auxiliar - Catllaràs 
 

MURS (UMm) i (UTm) 
 

Tipus A (m2) U (W/m2 ºK) A· U (W/ºK) Resultats 
 Mur en contacte amb l'aire 17,56 0,41 7,20  A= 17,56 

E Pont tèrmic  
(pilars en façana > 0.5 m)     A· U= 7,20 

 
    U Mm=  A· U /  

A= 
0,41 

 Mur en contacte amb l'aire 16,75 0,41 6,87  A= 16,75 

O Pont tèrmic  
(pilars en façana > 0.5 m)     A· U= 6,87 

 
    U Mm=  A· U /  

A= 
0,41 

 Mur en contacte amb l'aire 17,46 0,41 7,16  A= 17,46 

S Pont tèrmic  
(pilars en façana > 0.5 m)     A· U= 7,16 

 
    U Mm=  A· U /  

A= 
0,41 

 
COBERTES (UCm) 

 

Tipus A (m2) U (W/m2 ºK) A· U (W/ºK) Resultats 
En contacte amb l'aire 34,43 0,33 11,36  A= 34,43 
     A· U= 11,36 

    U Cm=  A· U /  
A= 

0,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taules de Demanda energètica 
 

ZONA CLIMÀTICA  E1 
CLASSIFICACIÓ D'ESPAI INTERIOR Zona de baixa càrrega interna 

 
Tancaments i particions interiors de l'envolvent tèrmica Umax(projecte)(1)  Umax(2) 
Transmitància tèrmica de murs de façana  0,41 

≤= 0,55 

Transmitància tèrmica d'elements en contacte amb el 
terreny (sòls) 0,54 

Transmitància tèrmica d'elements en contacte amb el 
terreny (murs de contenció) 

0,54 

Transmitància tèrmica de cobertes  0,33 
≤= 0,35 

Transmitància tèrmica de sòls en contacte amb l'aire 0,42 
Transmitància tèrmica de forats 2,27 ≤=      2,50 (3) 

 
(1) U(max. projecte) correspon al valor més gran de la transmitància dels tancaments o particions interiors indicats en projecte. 
(2) Umax correspon a la transmitància tèrmica màxima establerta pel CTE-HE-1. S'agafarà el valor més restrictiu de les diferents 
taules. 
(3) No hi ha FH límit perquè no passa del 40 % dels forats. 
    
 
 
Càlcul de la transmitància de murs en contacte amb el terreny 
 
El càlcul de la transmitància es fa a través de la taula 5 del document de reforç HE/1. Tots els 
murs fan 3 metres d'altura, per tant obtindrem els valors segons les resistències tèrmiques dels 
murs Rm. 
 

Mur tipus Rm UTm  UMlim  
CAS 1 1,33 0,35 ≤= 0,55 CAS 2 0,75 0,54 

 
 

 
Càlcul de la transmitància de sòls en contacte amb el terreny 
 
El càlcul de la transmitància es fa a través de les taules 3 i 4 del document de reforç HE/1. És 
necessari calcular B' per a cada edifici. 
 
B'= A/0,5P  
 

Edifici B' USm   USlim  
1-Pedraforca 7,57 0,31 

≤= 0,55 
2-Cadí 3,15 0,41 

3-Llobregat 3,16 0,41 
4-La Sala 2,55 0,47 

Auxiliar-Catllaràs 1,22 0,54 
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Taula de càlculs de condensacions 
 

Tipus C. 
superficials C. intersticials 

 

fRsi 
≥= 

fRsmi
n 

 
Pn ≤= 
Psat,n 

Capa 
1 

Capa 
2 Capa 3 Capa 

4 
Capa 

5 Capa 6 Capa 7 

TANCAMENT 
PEDRA 

NATURAL 
fRsi 0,90 

Psat,t,
n 445,02 449,58 1675,45 1874,5

5 
2010,1

4 

 
2158,25 

 

 

 fRsmi
n 0,76 Pn 346,09 347,29 348,47 1285,2

0 
1285,3

5 1285,59  

FAÇANA 
REHABILITADA fRsi 0,90 

Psat,t,
n 444,45 508,56 2015,31 2080,3

5 
2165,8

8  
 

 
fRsmi

n 0,76 Pn 348,50 352,06 355,34 1234,2
3 

1285,6
3  

 

TRASDOSSAT 
PILAR-PEDRA 

fRsi 0,89 
Psat,t,

n 446,02 490,75 1872,05 2009,0
8 2024,2 2144,35 

 

fRsmi
n 0,76 Pn 348,06 357,62 366,03 1206,1

2 
1218,7

4 1265,76  

FORJATS NO 
CALEFACTATS fRsi 0,89 

Psat,t,
n 445,85 524,19 2023,52 2056,1

4 
2031,3

5 2150,88 
 

 
fRsmi

n 0,76 Pn 348,95 365,24 384,76 1263,2
5 

1274,5
7 1285,02 

 

SOLERES fRsi 0,89 
Psat,t,

n 470,32 786,19 1532,21 1659,5
2 

1886,1
4  

 

 
fRsmi

n 0,76 Pn 348,11 762,01 1162,77 1254,2
5 

1285,5
7  

 

COBERTES fRsi 0,92 
Psat,t,

n 442,06 464,75 500,68 553,69 2003,4
5 2069,03 

2192,54 

 
fRsmi

n 0,76 Pn 348,55 398,66 400,24 405,76 410,32 1253,44 
1285,65 

MUR DE 
CONTENCIÓ fRsi 0,64 Psat,t,

n 483,21 505,32 1543,20 1671,9
8 

1762,5
3   

1 fRsmi
n 0,76 Pn 348,86 352,03 360,74 1283,4

5 
1285,6

8   

MUR DE 
CONTENCIÓ 

2 
fRsi 0,81 

Psat,t,
n 457,96 510,88 1496,57 1519,1

9 
1812,5

2 1990,14 2018,35 

 fRsmi
n 0,76 Pn 348,95 357,67 386,96 1260,3

0 
1268,2

2 1275,65 1285,02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tancaments utilitzats i gràfiques de compliment de condensacions 
 
Els tancaments utilitzats per a l'elaboració de la justificació del HE s'enumeren a continuació:  

 
Nom del tancament:   TANCAMENT DE PEDRA NATURAL 

 
U: 0,41 (W/mºK)                 fRsi= 0,90                  fRsi, min=0,76 

 
 

 
 
Materials: 
 
 Pedra calcària, duresa mitjana [1800<d<1990]  
 Espessor (cm):         10  
 Cond. tèrmica (W/mºK):   1,4 
 
 Aïllament de poliuretà en planxa amb hidrofluocarboni HFC [0,027 W/[mK]]  
 Espessor (cm):         5      
 Cond. tèrmica (W/mºK):   0,027 
 
 Barrera de Vapor Clorur de Polivinil (PVC) adherida a l'aïllant.  
 Espessor (cm):         0,2 
 Cond. tèrmica (W/mºK):   0,17 
 
Bloc Ceràmic amb morter convencional espessor 140 mm.  
 Espessor (cm):         14 
 Cond. tèrmica (W/mºK):   0,438 
 
Arrebossat de Guix 1000<d<1300  
 Espessor (cm):         1,5 
 Cond. tèrmica (W/mºK):   0,57 
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Nom del tancament:   TANCAMENT DE PEDRA NATURAL EDIFICI REHABILITAT 

 
U: 0,39 (W/mºK)                 fRsi= 0,90                  fRsi, min=0,76 

 
 

 
 
Materials: 
 
 Pedra calcària, duresa mitjana [1800<d<1990]  
 Espessor (cm):         60  
 Cond. tèrmica (W/mºK):   1,4 
 
 Aïllament de poliuretà en planxa amb hidrofluocarboni HFC [0,027 W/[mK]]  
 Espessor (cm):         5      
 Cond. tèrmica (W/mºK):   0,027 
 
 Barrera de Vapor Clorur de Polivinil (PVC) adherida a l'aïllant.  
 Espessor (cm):         0,2 
 Cond. tèrmica (W/mºK):   0,17 
 
Placa de Guix Laminat 750<d<900  
 Espessor (cm):         1,5 
 Cond. tèrmica (W/mºK):   0,25 
 
 
Nom : ACRISTALLAMENT - DOBLES BAIX EMISSIUS 4-12-6 
U:  2,20 W/m²hºK 
 
Nom : FUSTERIA - Fusta de densitat mitjana horitzontal 
U:  2,20 W/m²hºK 
 
Nom : FUSTERIA - Fusta de densitat mitjana vertical  
U:  2,40 W/m²hºK 
 
U Mitjana forats= (2,20x2 + 2,40) / 3 = 2,27 W/m²hºK 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nom del tancament :   TRASDOSSAT PILAR-PEDRA (Pont Tèrmic). 
 
   U: 0,44 (W/mºK)                 fRsi= 0,89                  fRsi, min=0,76 
 
  

 
 
Materials:  
 
Pedra calcària, duresa mitjana [1800<d<1990] 
 Espessor (cm):   10 
 Cond. tèrmica (W/mºK):  1,4 
 
 Aïllament de poliuretà en planxa amb hidrofluocarboni HFC [0,027 W/[mK]]  
 Espessor (cm):   5 
 Cond. tèrmica (W/mºK):  0,027 
 
 Barrera de Vapor Clorur de Polivinil (PVC) adherit al aïllant. 
 Espessor (cm):   0,5 
 Cond. tèrmica (W/mºK):  0,17 
 
 Pilar de formigó armat 2000<d<2300  
 Espessor (cm):   30 
 Cond. tèrmica (W/mºK):  2,3 
 
Arrebossat de Guix 1000<d<1300  
 Espessor (cm):   1,5 
 Cond. tèrmica (W/mºK):  0,57 
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Nom del tancament :  COBERTA DE FUSTA-PISARRA 

U: 0,33 (W/mºK)                 fRsi= 0,92      fRsi, min=0,76 

Materials: 
 Pissarra [2000<d<2800]  

Espessor (cm):   2 
 Cond. (W/mºK):  2,2 

 Empostissat de fusta de fibres con conglomerant hidràulic 450<d<550 
Espessor (cm): 2 

 Cond. (W/mºK):  0,15 

Cambra d'aire lleugerament ventilada horitzontal espessor 2cm 
Espessor (cm): 2 

 Cond. (W/mºK):  0,25 

Aïllament de poliuretà en planxa amb hidrofluocarboni HFC [0,027 W/[mK]] 
Espessor (cm): 7 
Cond. tèrmica (W/mºK):  0,027 

 Barrera de Vapor Clorur de Polivinil (PVC) 
Espessor (cm): 0,5 

 Cond. (W/mºK):  0,17 

 Taulell contraxapat [250<d<350] (acabat interior) 
Espessor (cm): 0,5 

 Cond. (W/mºK):  0,11 

Nom del tancament:     Mur de contenció de terres edifici menjador 

Rm: 0,70 (m² K/W)     U: 1,33 (W/mºK)                 fRsi= 0,64  fRsi, min=0,76 

Materials: 

Mur de Formigó armat d>2500 

Espessor (cm): 30 

Cond. tèrmica (W/mºK):  2,50 

Aïllament de poliuretà en planxa amb hidrofluocarboni HFC [0,027 W/[mK]] 

Espessor (cm): 1 

Cond. tèrmica (W/mºK):  0,027 
Barrera de Vapor Clorur de Polivinil (PVC) adherit al aïllant. 

Espessor (cm): 0,5 

Cond. tèrmica (W/mºK):  0,17 

Arrebossat de Guix 1000<d<1300 
Espessor (cm): 1,5 

Cond. tèrmica (W/mºK):  0,57 

Materials: 
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Nom del tancament:               Mur de contenció de terres edificis Pedraforca/Cadí 
 

Rm: 1,33 (m² K/W)           U: 0,75 (W/mºK)                 fRsi= 0,81                  fRsi, min=0,76 
 

 
Materials: 
 
Mur de Formigó armat d>2500 
 Espessor (cm):   30 
 Cond. tèrmica (W/mºK):  2,50 
 
Aïllament de poliuretà en planxa amb hidrofluocarboni HFC [0,027 W/[mK]]  
 Espessor (cm):   2 
 Cond. tèrmica (W/mºK):  0,027 
 
Barrera de Vapor Clorur de Polivinil (PVC) adherit al aïllant. 
 Espessor (cm):   0,5 
 Cond. tèrmica (W/mºK):  0,17 
 
Cambra d'aire sense ventilar vertical 
 Espessor (cm):               15 
  
Envà de maó buit   
            Espessor (cm):   4 
 Cond. tèrmica (W/mºK):  0,57 
 
Arrebossat de Guix 1000<d<1300  
 Espessor (cm):   1,5 
 Cond. tèrmica (W/mºK):  0,57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nom del tancament:   FORJAT SOBRE ESPAIS NO CALEFACTATS (INSTALACIONS, FORJAT SANITARI) 
 

U: 0,42 (W/mºK)                 fRsi= 0,89                  fRsi, min=0,76 
 

 
 
Materials: 
  
Forjat Unidireccional Entrebigat ceràmic - Cantell 300 mm  
 Espessor (cm):   30 
 Cond. tèrmica (W/mºK):  0.846 
 
Aïllament de poliuretà en planxa amb hidrofluocarboni HFC [0,027 W/[mK]]  
 Espessor (cm):   5 
 Cond. tèrmica (W/mºK):  0,027 
 
Barrera de Vapor Clorur de Polivinil (PVC) adherit al aïllant. 
 Espessor (cm):   0,5 
 Cond. tèrmica (W/mºK):  0,17 
 
Morter de recrescuda i anivellament. 
 Espessor (cm):   2 
 Cond. tèrmica (W/mºK):  0,17 
 
Paviment de rajola de gres  
 Espessor (cm):   1   
 Cond. tèrmica (W/mºK):  0,18 
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Nom del tancament:  SOLERES EN CONTACTE AMB EL TERRENY 

Ra: 0,39  (m² K/W)   U: 2,57 (W/mºK)      fRsi= 0,89    fRsi, min=0,76 

Materials: 

Capa de graves [1700<d<2200] 
Espessor (cm): 20 
Cond. tèrmica (W/mºK):  2 

Solera de formigó armat [2300<d<2500] 
Espessor (cm): 15 
Cond. tèrmica (W/mºK):  2.3 

Morter de recrescuda i anivellament. 
Espessor (cm): 3 
Cond. tèrmica (W/mºK):  0,17 

Paviment de rajola de gres 
Espessor (cm): 1 
Cond. tèrmica (W/mºK):  0,18 
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4.3. CÀLCULS DE CALEFACCIÓ 

a) DADES CLIMATOLÒGIQUES A LA POBLA DE LILLET

Gràfic de temperatures mitjanes 
mensuals 

b) FULLS DE CÀRREGA PER ESTANCES (NECESSITATS)

A continuació es mostren els fulls de càrrega de cada estança 
necessàries per poder calcular la instal·lació de calefacció. 



FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFIC1 1 DUTXES HABITACIONS PLANTA PRIMERA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 2,90 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 5,00 l/s
Volumen: 7,83 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 1,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT.
4+12+6
PUERTA EXT.
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT.

PARED INT.

TECHO 3,42 6,70 0,33 7,56 3,42 19,40 0,33 21,89
SUELO

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 21,89
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 2,19

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 3,92 21,27
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 45,35

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -0,68
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 3,63
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 48,30
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 16,65

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 56,23
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFIC1 1 HABITACIÓ SUD EST PLANTA PRIMERA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 24,17 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 40,00 l/s
Volumen: 65,26 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 8,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT. 1,60 1,04 1,66 6,70 2,27 25,31 1,66 19,40 2,27 73,28
4+12+6
PUERTA EXT.
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 3,86 2,70 10,42 6,70 0,41 28,63 10,42 19,40 0,41 82,90

8,83 2,70 23,84 6,70 0,41 65,49 23,84 19,40 0,41 189,63

PARED INT.

TECHO 40,19 6,70 0,33 88,86 40,19 19,40 0,33 257,30
SUELO

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 603,10
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 60,31

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 32,63 177,24
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 840,66

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -12,61
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 67,25
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 895,30
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 37,04

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 1042,26
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFIC1 1 HABITACIONS SUD PLANTA PRIMERA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 23,75 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 40,00 l/s
Volumen: 64,13 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 8,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT. 1,60 1,04 1,66 6,70 2,27 25,31 1,66 19,40 2,27 73,28
4+12+6
PUERTA EXT.
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 3,78 2,70 10,21 6,70 0,41 28,04 10,21 19,40 0,41 81,18

PARED INT.

TECHO 39,35 6,70 0,33 87,00 39,35 19,40 0,33 251,92
SUELO

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 526,14
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 52,61

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 32,06 174,16
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 752,92

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -11,29
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 60,23
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 801,86
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 33,76

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 933,48
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFIC1 1 LAVABO GRAN PLANTA PRIMERA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 5,16 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 5,00 l/s
Volumen: 13,93 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 1,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT.
4+12+6
PUERTA EXT.
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT.

PARED INT.

TECHO 6,08 6,70 0,33 13,44 6,08 19,40 0,33 38,92
SUELO

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 38,92
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 3,89

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 6,97 37,84
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 80,66

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -1,21
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 6,45
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 85,90
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 16,65

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 100,00
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFIC1 1 LAVABO OEST PLANTA PRIMERA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 5,95 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 5,00 l/s
Volumen: 16,07 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 1,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT. 0,90 0,90 0,81 6,70 2,27 12,32 0,81 19,40 2,27 35,67
4+12+6
PUERTA EXT.
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 2,24 2,70 6,05 6,70 0,41 16,61 6,05 19,40 0,41 48,11

2,66 2,70 7,18 6,70 0,41 19,73 7,18 19,40 0,41 57,13

PARED INT.

TECHO 7,02 6,70 0,33 15,52 7,02 19,40 0,33 44,94
SUELO 5,95 6,70 0,42 16,74 5,95 19,40 0,42 48,48

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 234,32
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 23,43

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 8,03 43,63
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 301,39

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -4,52
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 24,11
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 320,98
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 53,95

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 373,67
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFIC1 1 LAVABOS PLANTA BAIXA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 14,70 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 35,00 l/s
Volumen: 44,10 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 7,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT.
4+12+6
PUERTA EXT. 2,40 2,10 5,04 6,70 2,27 76,65 5,04 19,40 2,27 221,95
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 5,68 3,00 17,04 6,70 0,41 46,81 17,04 19,40 0,41 135,54

4,07 3,00 12,21 6,70 0,41 33,54 12,21 19,40 0,41 97,12

PARED INT.

TECHO
SUELO 9,80 6,70 0,54 35,46 9,80 19,40 0,54 102,66

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 557,27
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 55,73

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 22,05 119,78
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 732,77

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -10,99
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 58,62
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 780,40
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 53,09

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 908,50

Temp. Local no 
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFIC1 1 PASSADÍS PLANTA PRIMERA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 60,60 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 250,00 l/s
Volumen: 163,62 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 50,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT. 5,40 0,90 4,86 6,70 2,27 73,92 4,86 19,40 2,27 214,02
4+12+6
PUERTA EXT. 2,90 2,10 6,09 6,70 2,27 92,62 6,09 19,40 2,27 268,19
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 3,78 2,70 10,21 6,70 0,41 28,04 10,21 19,40 0,41 81,18

8,83 2,70 23,84 6,70 0,41 65,49 23,84 19,40 0,41 189,63

PARED INT.

TECHO 71,47 6,70 0,33 158,02 71,47 19,40 0,33 457,55
SUELO 9,80 6,70 0,42 27,58 9,80 19,40 0,42 79,85

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 1290,43
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 129,04

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 81,81 444,39
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 1863,86

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -27,96
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 149,11
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 1985,01
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 32,76

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 2310,84
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFIC1 1 SALA D'ACTIVITATS PLANTA BAIXA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 172,25 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 800,00 l/s
Volumen: 516,75 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 160,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT.
4+12+6
PUERTA EXT. 12,60 3,00 37,80 6,70 2,27 574,90 37,80 19,40 2,27 1664,64
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 36,92 3,00 110,76 6,70 0,41 304,26 110,76 19,40 0,41 880,99

30,36 3,00 91,08 6,70 0,54 329,53 91,08 19,40 0,54 954,15

PARED INT.

TECHO
SUELO 172,25 6,70 0,54 623,20 172,25 19,40 0,54 1804,49

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 5304,27
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 530,43

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 258,38 1403,49
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 7238,19

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -108,57
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 579,05
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 7708,67
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 44,75

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 8974,00

Temp. Local no 
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFIC1 1 SALA D'ESTAR SUD OEST PLANTA PRIMERA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 30,29 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 100,00 l/s
Volumen: 81,78 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 20,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT. 1,60 1,04 1,66 6,70 2,27 25,31 1,66 19,40 2,27 73,28
4+12+6 3,20 1,04 3,33 6,70 2,27 50,62 3,33 19,40 2,27 146,56
PUERTA EXT.
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 3,78 2,70 10,21 6,70 0,41 28,04 10,21 19,40 0,41 81,18

8,83 2,70 23,84 6,70 0,41 65,49 23,84 19,40 0,41 189,63

PARED INT.

TECHO 35,71 6,70 0,33 78,95 35,71 19,40 0,33 228,62
SUELO 30,29 6,70 0,42 85,24 30,29 19,40 0,42 246,80

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 966,07
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 96,61

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 40,89 222,12
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 1284,80

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -19,27
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 102,78
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 1368,31
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 45,17

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 1592,91
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFICI 2 DUTXES PLANTA PRIMERA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 13,24 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 20,00 l/s
Volumen: 35,75 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 4,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC
Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC

LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA
(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)

CRISTAL EXT.
4+12+6
PUERTA EXT.
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 2,03 2,70 12,72 6,70 0,41 34,94 12,72 19,40 0,41 101,17

PARED INT.

TECHO 18,72 6,70 0,33 41,39 18,72 19,40 0,33 119,85
SUELO 2,72 6,70 0,54 9,84 2,72 19,40 0,54 28,49

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 249,52
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 24,95

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 17,87 97,09
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 371,56

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -5,57
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 29,72
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 395,71
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 29,89

FCS Efectivo #¡DIV/0! Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 Aire Deshumificado: Sensible efectivo/(1.224 · Inc. Temp) 0,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 460,66

Temp. Local no
calefactado:
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFICI 2 HABITACIO SUD PLANTA PRIMERA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 27,39 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 50,00 l/s
Volumen: 82,17 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 10,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC
Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC

LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA
(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)

CRISTAL EXT. 2,20 1,00 2,20 6,70 2,27 33,46 2,20 19,40 2,27 96,88
4+12+6
PUERTA EXT.
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 4,46 2,70 12,04 6,70 0,41 33,08 12,04 19,40 0,41 95,78
MURO

PARED INT.

TECHO 38,73 6,70 0,33 85,63 38,73 19,40 0,33 247,95
SUELO

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 440,62
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 44,06

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 41,09 223,17
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 707,85

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -10,62
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 56,63
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 753,86
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 27,52

FCS Efectivo #¡DIV/0! Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 Aire Deshumificado: Sensible efectivo/(1.224 · Inc. Temp) 0,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 877,60

Temp. Local no
calefactado:
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFIC1 2 HABITACIO SUD OEST PLANTA PRIMERA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 28,25 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 50,00 l/s
Volumen: 84,75 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 10,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC
Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC

LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA
(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)

CRISTAL EXT. 2,20 1,00 2,20 6,70 2,27 33,46 2,20 19,40 2,27 96,88
4+12+6
PUERTA EXT.
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 12,39 2,70 33,45 6,70 0,41 91,90 33,45 19,40 0,41 266,09
MURO

PARED INT.

TECHO 39,95 6,70 0,33 88,33 39,95 19,40 0,33 255,76
SUELO

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 618,73
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 61,87

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 42,38 230,18
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 910,78

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -13,66
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 72,86
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 969,98
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 34,34

FCS Efectivo #¡DIV/0! Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 Aire Deshumificado: Sensible efectivo/(1.224 · Inc. Temp) 0,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 1129,20

Temp. Local no
calefactado:
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFICI 1 HABITACIONS SUD PLANTA PRIMERA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 27,73 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 50,00 l/s
Volumen: 83,19 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 10,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC
Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC

LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA
(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)

CRISTAL EXT. 6,20 1,00 6,20 6,70 2,27 94,30 6,20 19,40 2,27 273,04
4+12+6
PUERTA EXT.
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 15,95 2,70 43,07 6,70 0,41 118,30 43,07 19,40 0,41 342,54
MURO

PARED INT.

TECHO 39,21 6,70 0,33 86,69 39,21 19,40 0,33 251,02
SUELO

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 866,60
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 86,66

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 41,60 225,94
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 1179,20

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -17,69
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 94,34
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 1255,85
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 45,29

FCS Efectivo #¡DIV/0! Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 Aire Deshumificado: Sensible efectivo/(1.224 · Inc. Temp) 0,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 1461,99

Temp. Local no
calefactado:
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFICI 2 PASSADÍS PLANTA PRIMERA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 29,08 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 100,00 l/s
Volumen: 78,52 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 20,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC
Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC

LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA
(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)

CRISTAL EXT.
4+12+6
PUERTA EXT. 4,00 2,10 8,40 6,70 2,27 127,76 8,40 19,40 2,27 369,92
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 29,58 2,70 79,87 6,70 0,41 219,39 79,87 19,40 0,41 635,25

PARED INT.

TECHO 41,12 6,70 0,33 90,92 41,12 19,40 0,33 263,25
SUELO

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 1268,42
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 126,84

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 39,26 213,25
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 1608,52

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -24,13
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 128,68
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 1713,07
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 58,91

FCS Efectivo #¡DIV/0! Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 Aire Deshumificado: Sensible efectivo/(1.224 · Inc. Temp) 0,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 1994,26

Temp. Local no
calefactado:
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFICI 2 SALA ACTIVITATS PLANTA BAIXA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 125,50 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 250,00 l/s
Volumen: 376,50 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 50,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC
Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC

LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA
(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)

CRISTAL EXT. 4,20 1,00 4,20 6,70 2,27 63,88 4,20 19,40 2,27 184,96
4+12+6 1,20 1,00 1,20 6,70 2,27 18,25 1,20 19,40 2,27 52,85
PUERTA EXT. 2,20 2,10 4,62 6,70 2,27 70,27 4,62 19,40 2,27 203,46
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 28,21 3,00 84,63 6,70 0,41 232,48 84,63 19,40 0,41 673,15
MURO 18,21 3,00 54,63 6,70 0,54 197,65 54,63 19,40 0,54 572,30

PARED INT.

TECHO
SUELO 125,50 6,70 0,54 454,06 125,50 19,40 0,54 1314,74

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 3001,45
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 300,14

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 188,25 1022,57
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 4324,17

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -64,86
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 345,93
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 4605,24
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 36,70

FCS Efectivo #¡DIV/0! Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 Aire Deshumificado: Sensible efectivo/(1.224 · Inc. Temp) 0,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 5361,16
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFICI 3 CUINA PLANTA PRIMERA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 40,16 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 30,00 l/s
Volumen: 120,48 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 6,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT. 5,40 1,25 6,75 6,70 2,27 102,66 6,75 19,40 2,27 297,26
4+12+6
PUERTA EXT.
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 19,03 3,00 57,09 6,70 0,41 156,83 57,09 19,40 0,41 454,09
MURO

PARED INT.

TECHO 56,79 6,70 0,33 125,56 56,79 19,40 0,33 363,57
SUELO

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 1114,92
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 111,49

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 60,24 327,22
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 1553,64

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -23,30
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 124,29
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 1654,62
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 41,20

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 1926,22
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFICI 3 LAVABOS PLANTA PRIMERA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 12,60 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 25,00 l/s
Volumen: 37,80 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 5,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT. 1,00 0,90 0,90 6,70 2,27 13,69 0,90 19,40 2,27 39,63
4+12+6
PUERTA EXT.
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 4,53 3,00 13,59 6,70 0,41 37,33 13,59 19,40 0,41 108,09
MURO

PARED INT.

TECHO 17,81 6,70 0,33 39,38 17,81 19,40 0,33 114,02
SUELO 12,60 6,70 0,54 45,59 12,60 19,40 0,54 132,00

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 393,75
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 39,37

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 18,90 102,66
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 535,79

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -8,04
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 42,86
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 570,61
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 45,29

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 664,27
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFICI 3 MENJADOR PLANTA PRIMERA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 168,00 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 800,00 l/s
Volumen: 504,00 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 160,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT. 13,40 1,25 16,75 6,70 2,27 254,75 16,75 19,40 2,27 737,64
4+12+6
PUERTA EXT. 3,90 2,10 8,19 6,70 2,27 124,56 8,19 19,40 2,27 360,67
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 42,05 3,00 126,15 6,70 0,41 346,53 126,15 19,40 0,41 1003,40
MURO

PARED INT.

TECHO 237,59 6,70 0,33 525,31 237,59 0,75 0,33 58,80
SUELO 168,00 6,70 0,54 607,82 168,00 9,70 0,54 879,98

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 4352,14
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 435,21

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 252,00 1368,86
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 6156,22

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -92,34
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 492,50
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 6556,37
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 39,03

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 7632,56
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFICI 3 SALA ACTIVITATS PLANTA BAIXA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 59,94 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 100,00 l/s
Volumen: 179,82 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 20,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT. 1,40 1,25 1,75 6,70 2,27 26,62 1,75 19,40 2,27 77,07
4+12+6 2,10 1,25 2,63 6,70 2,27 39,92 2,63 19,40 2,27 115,60
PUERTA EXT. 4,20 2,10 8,82 6,70 4,27 252,33 8,82 19,40 2,27 388,42
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 15,37 2,70 41,50 6,70 0,41 114,00 41,50 19,40 0,41 330,08
MURO

PARED INT.

TECHO
SUELO 59,94 6,70 0,54 216,86 59,94 19,40 0,54 627,93

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 2105,46
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 210,55

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 89,91 488,39
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 2804,40

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -42,07
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 224,35
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 2986,68
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 49,83

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 3476,93
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFICI 3 SALA MONITORS PLANTA BAIXA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 32,82 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 50,00 l/s
Volumen: 98,46 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 10,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT.
4+12+6
PUERTA EXT. 2,10 2,10 4,41 6,70 4,27 126,17 4,41 19,40 2,27 194,21
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 4,86 2,70 13,12 6,70 0,41 36,05 13,12 19,40 0,41 104,37
MURO 18,63 2,70 50,30 6,70 0,54 181,99 50,30 19,40 0,54 526,95

PARED INT.

TECHO
SUELO 32,82 6,70 0,54 118,74 32,82 19,40 0,54 343,82

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 1169,36
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 116,94

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 49,23 267,42
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 1553,71

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -23,31
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 124,30
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 1654,70
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 50,42

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 1926,31
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFICI 4 DESPATX PLANTA BAIXA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 6,00 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 5,00 l/s
Volumen: 18,00 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 1,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT. 0,80 0,90 0,72 6,70 2,27 10,95 0,72 19,40 0,27 3,77
4+12+6
PUERTA EXT.
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 3,89 2,70 10,50 6,70 0,41 28,85 10,50 19,40 0,41 83,54
MURO

PARED INT.

TECHO
SUELO 6,00 6,70 0,54 21,71 6,00 19,40 0,54 62,86

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 150,17
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 15,02

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 9,00 48,89
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 214,07

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -3,21
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 17,13
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 227,99
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 38,00

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 265,41

Temp. Local no 
calefactado:
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFICI AUXILIAR
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 25,69 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 30,00 l/s
Volumen: 77,07 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 6,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT. 0,80 1,80 1,44 6,70 2,27 21,90 1,44 19,40 2,27 63,41
4+12+6 0,80 0,90 0,72 6,70 2,27 10,95 0,72 19,40 2,27 31,71
PUERTA EXT.
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 21,04 2,70 56,81 6,70 0,41 156,05 56,81 19,40 0,41 451,85
MURO

PARED INT.

TECHO 36,33 6,70 0,33 80,33 36,33 19,40 0,33 232,58
SUELO 25,69 6,70 0,41 70,57 25,69 19,40 0,41 204,34

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 983,90
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 98,39

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 38,54 209,32
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 1291,61

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -19,37
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 103,33
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 1375,56
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 53,54

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 1601,35
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFICI 4 HABITACIÓ 1 PLANTA PRIMERA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 14,66 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 40,00 l/s
Volumen: 43,98 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 8,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT. 0,80 0,90 0,72 6,70 2,27 10,95 0,72 19,40 2,27 31,71
4+12+6
PUERTA EXT.
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 2,34 3,00 7,02 6,70 0,41 19,28 7,02 19,40 0,41 55,84
MURO

PARED INT.

TECHO
SUELO

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 87,54
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 8,75

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 21,99 119,45
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 215,75

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -3,24
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 17,26
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 229,77
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 15,67

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 267,49

Temp. Local no 
calefactado:
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFICI 4 HABITACIÓ 2 PLANTA PRIMERA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 12,05 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 20,00 l/s
Volumen: 36,15 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 4,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT. 0,80 0,90 0,72 6,70 2,27 10,95 0,72 19,40 2,27 31,71
4+12+6
PUERTA EXT.
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 2,13 3,00 6,39 6,70 0,41 17,55 6,39 19,40 0,41 50,83
MURO

PARED INT.

TECHO
SUELO

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 82,53
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 8,25

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 18,08 98,18
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 188,97

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -2,83
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 15,12
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 201,25
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 16,70

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 234,29

Temp. Local no 
calefactado:
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFICI 4 HABITACIÓ 3 PLANTA PRIMERA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 24,01 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 60,00 l/s
Volumen: 72,03 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 12,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT. 2,60 0,90 2,34 6,70 2,27 35,59 2,34 19,40 2,27 103,05
4+12+6
PUERTA EXT.
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 9,65 3,00 28,95 6,70 0,41 79,53 28,95 19,40 0,41 230,27
MURO

PARED INT.

TECHO
SUELO

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 333,32
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 33,33

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 36,02 195,63
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 562,28

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -8,43
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 44,98
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 598,83
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 24,94

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 697,13

Temp. Local no 
calefactado:
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFICI 4 HABITACIO MONITORS PLANTA BAIXA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 24,59 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 60,00 l/s
Volumen: 73,77 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 12,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT. 1,10 0,90 0,99 6,70 2,27 15,06 0,99 19,40 2,27 43,60
4+12+6
PUERTA EXT.
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 3,76 2,70 10,15 6,70 0,41 27,89 10,15 19,40 0,41 80,75
MURO

PARED INT.

TECHO
SUELO 24,59 6,70 0,54 88,97 24,59 19,40 0,54 257,60

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 381,95
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 38,20

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 36,89 200,36
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 620,51

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -9,31
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 49,64
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 660,84
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 26,87

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 769,31

Temp. Local no 
calefactado:
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFICI 4 HABITACIONS PLANTA SEGONA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 66,87 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 40,00 l/s
Volumen: 200,61 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 8,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT. 3,30 0,90 2,97 6,70 2,27 45,17 2,97 19,40 2,27 130,79
4+12+6
PUERTA EXT.
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 46,65 3,00 139,95 6,70 0,41 384,44 139,95 19,40 0,41 1113,16
MURO

PARED INT.

TECHO 94,56 6,70 0,33 209,07 94,56 19,40 0,33 605,37
SUELO

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 1849,33
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 184,93

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 100,31 544,86
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 2579,12

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -38,69
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 206,33
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 2746,76
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 41,08

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 3197,63

Temp. Local no 
calefactado:
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFICI 4 LAVABO PETIT PLANTA PRIMERA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 7,30 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 5,00 l/s
Volumen: 21,90 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 1,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT. 0,80 0,90 0,72 6,70 2,27 10,95 0,72 19,40 2,27 31,71
4+12+6
PUERTA EXT.
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 1,87 3,00 5,61 6,70 0,41 15,41 5,61 19,40 0,41 44,62
MURO

PARED INT.

TECHO
SUELO

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 76,33
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 7,63

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 10,95 59,48
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 143,44

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -2,15
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 11,48
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 152,77
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 20,93

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 177,84

Temp. Local no 
calefactado:
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFICI 4 LAVABOS PLANTA BAIXA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 23,00 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 35,00 l/s
Volumen: 62,10 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 7,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT. 1,50 0,90 1,35 6,70 2,27 20,53 1,35 19,40 2,27 59,45
4+12+6
PUERTA EXT.
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 7,61 2,70 20,55 6,70 0,41 56,44 20,55 19,40 0,41 163,43
MURO

PARED INT.

TECHO
SUELO 23,00 6,70 0,54 83,21 23,00 19,40 0,54 240,95

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 463,83
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 46,38

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 31,05 168,66
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 678,88

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -10,18
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 54,31
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 723,00
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 31,43

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 841,68

Temp. Local no 
calefactado:
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFICI 4 LAVABOS PLANTA PRIMERA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 13,30 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 25,00 l/s
Volumen: 39,90 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 5,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT. 1,60 0,90 1,44 6,70 2,27 21,90 1,44 19,40 2,27 63,41
4+12+6
PUERTA EXT.
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 8,94 3,00 26,82 6,70 0,41 73,67 26,82 19,40 0,41 213,33
MURO

PARED INT.

TECHO
SUELO

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 276,74
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 27,67

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 19,95 108,37
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 412,78

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -6,19
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 33,02
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 439,61
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 33,05

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 511,77

Temp. Local no 
calefactado:
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFICI 4 LAVABOS PLANTA SEGONA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 17,21 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 30,00 l/s
Volumen: 51,63 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 6,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT. 0,70 0,90 0,63 6,70 2,27 9,58 0,63 19,40 2,27 27,74
4+12+6
PUERTA EXT.
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 10,31 3,00 30,93 6,70 0,41 84,96 30,93 19,40 0,41 246,02
MURO

PARED INT.

TECHO 24,34 6,70 0,33 53,82 24,34 19,40 0,33 155,82
SUELO

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 429,59
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 42,96

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 25,82 140,23
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 612,77

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -9,19
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 49,02
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 652,60
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 37,92

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 759,72

Temp. Local no 
calefactado:
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFICI 4 REBEDOR ESCALA PLANTA PRIMERA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 7,64 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 30,00 l/s
Volumen: 22,92 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 6,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT. 0,70 0,90 0,63 6,70 2,27 9,58 0,63 19,40 2,27 27,74
4+12+6
PUERTA EXT.
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 10,31 3,00 30,93 6,70 0,41 84,96 30,93 19,40 0,41 246,02
MURO

PARED INT.

TECHO 7,64 6,70 0,33 16,89 7,64 19,40 0,33 48,91
SUELO

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 322,67
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 32,27

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 11,46 62,25
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 417,19

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -6,26
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 33,38
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 444,31
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 58,16

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 517,24
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFICI 4 REBEDOR ESCALA PLANTA SEGONA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 6,53 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 30,00 l/s
Volumen: 19,59 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 6,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT. 1,15 0,90 1,04 6,70 2,27 15,74 1,04 19,40 2,27 45,58
4+12+6
PUERTA EXT.
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 10,10 3,00 30,30 6,70 0,41 83,23 30,30 19,40 0,41 241,01
MURO

PARED INT.

TECHO 6,53 6,70 0,33 14,44 6,53 19,40 0,33 41,81
SUELO

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 328,39
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 32,84

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 9,80 53,21
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 414,44

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -6,22
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 33,15
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 441,37
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 67,59

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 513,82
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFICI 4 REBEDOR PLANTA PRIMERA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 19,63 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 100,00 l/s
Volumen: 58,89 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 20,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT. 0,90 0,90 0,81 6,70 2,27 12,32 0,81 19,40 2,27 35,67
4+12+6
PUERTA EXT.
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 7,95 3,00 23,85 6,70 0,41 65,52 23,85 19,40 0,41 189,70
MURO

PARED INT.

TECHO
SUELO 19,63 6,70 0,54 71,02 19,63 19,40 0,54 205,64

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 431,02
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 43,10

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 29,45 159,95
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 634,06

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -9,51
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 50,73
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 675,28
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 34,40

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 786,12
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FULL DE CÀRREGUES
CASA DE COLÒNIES
EDIFICI 4 SALA MONITORS PLANTA BAIXA
Càrregues de Refrigeració: Càrregues de Calefacció:
Superficie: 25,87 m2 Condiciones B.S. (ºC) % H.R.  gr/kg Aire exterior: 150,00 l/s
Volumen: 77,61 m3 Exterior 30,70 90,00 19,00 Fac. Seguridad: 0,10
Ocupación: 30,00 personas Interior 24,00 55,00 8,00 Temp. Ext. 1,60 ºC
Fac. Ventil.: 5,00 l/s pers Diferencia 6,70 11,00 Temp. Int. 21,00 ºC

Fac. Seguridad: 0,10 (FS) 15,00 ºC

Fac. By-Pass: 0,10 (FB) Temp. Terreno: 6,00 ºC
LONG. ALT. SUP. T (ºC) K CARGA SUP. T (ºC) K CARGA

(m) (m) (m2) (kc/h.m2.ºC) SENS (m2) (kc/h.m2.ºC)
CRISTAL EXT. 3,40 0,90 3,06 6,70 2,27 46,54 3,06 19,40 2,27 134,76
4+12+6
PUERTA EXT.
PUERTA INT.
PUERTA INT.
PARED EXT. 18,46 2,70 49,84 6,70 0,41 136,92 49,84 19,40 0,41 396,44
MURO

PARED INT.

TECHO 36,59 6,70 0,33 80,90 36,59 19,40 0,33 234,25
SUELO

SUP. CARGA FACT. FACT. TOTAL TRANSMISIÓN: 765,45
(m2) SOLAR SOLAR MARCO FS 76,54

(kc/h.m2) AIRE EXTERIOR:
CRISTAL EXT. NE T (ºC) l/s

O 19,40 0,28 38,81 210,79
S
SO

NUM.
K W 0,07 Total kW
CV 0,00

NUM.
K W 0,00 Total kW
CV 0,00

SENSIBLE
LATENTE

LAT SENS
TOTAL

FS
CALOR LOCAL: 0,00 0,00 SUBTOTAL: 1052,78

l/s ºC gr/Kg FB ALTURA
SENSIBLE 2,70 % ALTURA (-3) X 5 -15,79
LATENTE INT.(%)

CALOR EFECTIVO LOCAL: 0,00 0,00 8,00 % INTERRUP. 84,22
l/s ºC gr/Kg FB

SENSIBLE
LATENTE

TOTAL REFRIGERACIÓN: 0,00 TOTAL CALEFACCION: 1121,21
COEF. Kfrig/hm2 0,00 COEF. Kcal/h.m2 = 43,34

FCS Efectivo Incremento Temperatura:  90% FB x (ºC loc-ADP) 0,00 REFRIGERACION W/m2 ºC 0,00
ADP 11,00 CALEFACCIÓN W/m2 ºC 1305,25

Temp. Local no 
calefactado:

TR
AN

SM
IS

IÓ
N

R
AD

IA
C

IÓ
N

TECHO

IL
U

M
IN

. FAC.
DISIP.

M
AQ

IN
AR

IA FAC.
DISIP.

O
C

U
PA

C
IÓ

N CALOR DESPRENDIDO
(kcal/h.persona) OCUP. CARGA

LAT.

VE
N

TI
L

AI
R

E 
EX

T

DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS D'UNA CASA DE COLÒNIES 60 



DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS D’UNA CASA DE COLÒNIES 61 

 
c) RESUM GENERAL DE POTÈNCIES  
 
(NECESSITATS I INSTAL·LADES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZONES 

CÀRREGUES 
DE 

CALEFACCIÓ 
KCAL/H 

(Necessitats) 

Nº Radiadors i Elements per Estança nº 
elements KCAL/H    (Per element) 

CÀRREGUES DE 
CALEFACCIÓ 

KCAL/H 
(Realment 
Instal·lat) 

EDIFICI 1           
Lavabos planta baixa 780,40 Lavabos planta baixa=1x5x2 10 108,9 1.089
Sala d'activitats 7.708,67 Sala d'activitats=1x8x9 72 108,9 7.841
Passadis 1.985,01 Passadis=1x7x3 21 108,9 2.287
Dutxes habitacions (48,30x6) 289,80 Dutxes habitacions=1x3x6 18 108,9 1.960
Lavabo gran 85,90 Lavabo gran=1x3 3 108,9 327
Lavabo discapacitats 320,98 Lavabo discapacitats=1x5 5 108,9 545
Sala d'estar 1.368,31 Sala d'estar=1x8x2 16 108,9 1.742
Habitacions Sud (801,86x6) 4.811,16 Habitacions Sud=1x8x6 48 108,9 5.227
Habitació Sud-Est 895,30 Habitació Sud-Est=1x10 10 108,9 1.089
TOTAL NECESSITATS EDIFICI 1 18.245,53   TOTAL INSTAL·LAT EDIFICI 1 22.107

EDIFICI 2        
Habitació sud est 1.255,85 Habitació sud est=1x8x2 16 108,9 1.742
Habitació sud oest 969,98 Habitació sud oest=1x12 12 108,9 1.307
Habitacions sud (753,86x2) 1.507,72 Habitacions sud= 1x8x2 16 108,9 1.742
Dutxes 395,71 Dutxes =1x3x4 12 108,9 1.307
Passadís 1.713,07 Passadís= 1x7x3 21 108,9 2.287
Sala d'activitats 4.605,24 Sala d'activitats=1x9x5 45 108,9 4.901
TOTAL NECESSITATS EDIFICI 2 10.447,57   TOTAL INSTAL·LAT EDIFICI 2 13.286

EDIFICI 3        
Menjador 6.556,37 Menjador=1x9x7 63 108,9 6.861
Lavabos 570,61 Lavabos= 1x7 7 108,9 762
Cuina 1.654,62 Cuina=1x9x2 18 108,9 1.960
Sala activitats 2.986,68 Sala activitats= 1x8x4 32 108,9 3.485
Sala monitors 1.654,70 Sala monitors=1x9x2 18 108,9 1.960
TOTAL NECESSITATS EDIFICI 3 13.422,98   TOTAL EDIFICI 3 15.028

EDIFICI 4        
Lavabos planta baixa 723,00 Lavabos planta baixa=1x9 9 108,9 980
Lavabos planta primera 439,61 Lavabos planta primera= 1x7 7 108,9 762
Lavabos planta segona 652,60 Rebedor lavabo=1x6 Lavabo petit= 1x3 9 108,9 980
Lavabos planta primera petit 152,77 Lavabos primera planta petit= 1x3 3 108,9 327
Habitacions 2a planta 2.746,46 Habitació 1=1x6 Habitació 2=1x5 i 1x4 Habitació 3=1x7 Habitació 4=1x8 30 108,9 3.267
Sala de monitors 1.121,21 Sala de monitors=1x8 i 1x4x2 16 108,9 1.742
Habitació de monitors 660,84 Habitació de monitors= 1x8 8 108,9 871
Despatx 227,99 Despatx= 1x3 3 108,9 327
Rebedor escala planta primera 444,31 Rebedor escala= 1x5 5 108,9 545
Distribuidor planta baixa 438,51 Distribuidor= 1x5 5 108,9 545
Rebedor escala planta segona 441,37 Rebedor escala= 1x5 5 108,9 545
Rebedor planta primera 675,28 Rebedor= 1x8 8 108,9 871
Habitació planta primera 1 229,77 Habitació planta primera 1= 1x5 5 108,9 545
Habitació planta primera 2 201,25 Habitació planta primera 2= 1x5 5 108,9 545
Habitació planta primera 3 598,83 Habitació planta primera 3= 1x8 8 108,9 871
TOTAL NECESSITATS EDIFICI 4 9.753,80   TOTAL EDIFICI 4 14.048

EDIFICI AUXILIAR 1.375,56 Lavabo=1x4 Habitació= 1x5x2 14 108,9 1.525
TOTAL CASA DE COLÒNIES 53.245,44   TOTAL CASA DE COLÒNIES 65.993

W 61.985 W 76.826
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d) CÀLCUL DELS DIÀMETRES DE CANONADA SEGONS CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ INSTAL·LADES. 
 
Edifici 1              
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Edificis 2 i 3               
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Edifici 4, auxiliar i quadre resum de càrregues totals instal·lades      
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5. Instal·lació de gas 
 
5.1. DIMENSIONAMENT I CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ    

Dades prèvies             

Consultant a l’empresa subministradora ens indica que: 
 

 El gas distribuït és gas propà. 
 

 El poder calorífic superior del gas és: PCS = 29,23 kW/m³ 
 

 La densitat relativa del gas natural és de 2,095 kg/ m³ (gas) i 506 kg/ m³ (líquid). 
 

 És un gas sec. 
 

 La distribució es realitza a mitja pressió B, per la qual cosa l'Empresa Subministradora 
garanteix1 bar a la clau d'escomesa. 

 
La casa de colònies està situada en zona climàtica amb temperatura mínima absoluta -4,2 º C. 
Se li dotarà d'un dipòsit de propà per abastir els serveis bàsics domèstics: cuina, A.C.S.  i 
calefacció. Es tracta  d'un subministrament de GLP a granel.  
 
La casa de colònies disposarà dels següents aparells, amb la potència superior (de càlcul o 
disseny): 
 

 Cuina 1= 25 kW 
 Cuina 2= 25 kW 
 Caldera mixta= 185 kW 

 
 
Grau de gasificació             
 
A partir de les potència de càlcul dels aparells, es pot obtenir la potència de disseny, que és la 
nominal d'utilització simultània (psi) de la instal·lació individual. 
 
Psi= Pa+Pb+(Pc+Pd+....)/2 
 
Psi= Pcaldera + Pcuina 1 +(Pcuina 2)/2= 185 + 25 + 25/2= 222,5 kW 
 
El valor de la potència nominal de utilització simultània és superior a 70 kW, per la qual cosa a la 
instal·lació li correspon un grau de gasificació GG3. 
 
 
Cabdal de cada aparell            
 
El cabdal (Q), es el quocient entre la potència de càlcul (superior) i el poder calorífic superior 
Q= Ps/Hs 
 
Qcuina1= 25 kW/29,23 (kW/m³)= 0,86 m³/h 
 
Qcaldera=185 kW/29,23 (kW/m³)= 6,32  m³/h 

 
 
 
Qcuina2= 25 kW/29,23 (kW/m³)= 0,86 m³/h 
 

Cabdal d'utilització simultània individual          

El cabdal simultani individual és la suma representada a la igualtat següent: 
 
Qsi= Qa+Qb+(Qc+Qd)/2 
 
Qsi= 6,32 + 0,86 + 0,86/2= 7,61 m³/h 
 
 
Temps de funcionament diari dels aparells         

S'ha considerat un valor mig d'utilització diària, preveient que a la casa de colònies els infants 
només utilitzaran les habitacions per dormir. Per tant s'han considerat els següents valors 
d'utilització. 
 
Cuina 1 i 2= 2 hores diàries 
Calefacció= 8 hores diàries 
 
 

Consum diari              

El consum diari de gas de cada aparell s'obté multiplicant el cabdal que consumeix per el 
temps de funcionament diari. 
 
Cdiari = Q x T (m³/dia) 
Cdiari cuina 1= 0,86 m³/h x 2 hores diàries = 1,72 m³/dia 
Cdiari cuina 2= 0,43 m³/h x 2 hores diàries = 0,86 m³/dia 
Calefacció= 6,32 x 8 hores diàries = 50,56 m³/dia 
 
Cdiari total= 50,56 + 1,72 + 0,86 = 53,14 m³/dia 
 
 
Autonomia              
 
Per a una autonomia de 30 dies , el contingut mínim de dipòsit en fase gasosa serà: 
 
Volum autonomia= Cdiari x nº dies = 53,14 m³/dia x 30 dies = 1594,20 m³ en fase gasosa 
 
Sabent que la massa en volum del gas propà en fase gasosa és de 2,095 kg/m³, la quantitat 
equivalent en kg serà de: 
 
Pes= 1594,20 x 2,095= 3339,85 kg 
 
Aquesta quantitat ocuparà un volum en fase líquida (aplicant els 506 kg/m³ equivalents a la 
massa en volum del propà en fase líquid) de: 
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Volum en fase líquida 3339,85/506= 6,6 m³ 
 
Ressenya: al vaporitzar-se 1 m³ de líquid de gas propà, s'obtenen 506/2,095= 241,5 m³ de gas 
 

 
Volum real del dipòsit. Autonomia resultant         

 
Considerant que ha de quedar  un 20 % de propà de reserva en el dipòsit, els 6,6 m³ de líquid 
hauran d'ocupar el 0,85 V - 0,20 V = 65% del volum del dipòsit. Per tant, el volum serà: 
 
6,6 = 0,65 V   V= 10,15 m³ 
 
El dipòsit haurà de ser omplert la primera vegada amb el 65% (6,6 m³= 3339,85 kg) més el 20% de 
reserva, que fa un total de 85 % del volum: 
 
10,15 m³ x 0,85 = 8,63 m³, equivalents a 8,63 x 506= 4365,52 kg 
 
Tots els valors queden resumits a la següent taula: 
 

 Fase gasosa Fase líquida 
 (m³) (kg) (m³) 

15% No es té en compte  
20% 490,30 1027,18 2,03 
65% 1594,09 3339,6 6,60 
85% 2083,78 4365,52 8,63 

100% 2451,50 5135,9 V= 10,15 m³ 
 

 

 
En resum , el volum del dipòsit mínim per a l'autonomia de gas propà ha de ser de 10,15 m³= 
10150 litres de capacitat nominal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elecció del dipòsit             
 
Un cop sabut el volum d'autonomia real, s'han de mirar a les taules comercials per trobar un 
dipòsit immediatament superior en volum als 10,15 m³ totals calculats. Per fer-ho mirem les taules 
comercials del manual de Cepsa. 
 
 

 

 
 
 
Escollim el dipòsit de 10,60 m³ de volum, amb unes mides de 1,75 m de diàmetre  i 5 metres de 
longitud. 
 
Amb aquest dipòsit, l'autonomia real serà, tenint en compte el cabdal diari de 53,14 m³/dia de: 
 
Autonomia real= (0,65 x 506 x V) /( Cdiari x 2,095)= (157 x V) / Cdiari = (157 x 10,60) / 53,14 = 30,95 
dies = 31 dies. 
 
Tanmateix, es seguirà demanant el reomplert del dipòsit mensualment o depenent de la 
necessitat. 
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Comprovació de la vaporització natural del dipòsit        
 
El cabdal de vaporització del dipòsit escollit, en les pitjors condicions (a la temperatura de -4,2 
ºC i estant en la reserva del 20 %), ha de ser igual o major que el cabdal màxim probable (Qsi) 
requerit per la instal·lació. 
 
En el nostre cas: 
 
Qsi= 7,61 m³/h, que expressat en massa és: 7,61 m³/h x 2,095 kg/m³ = 15,94 kg/h 
 
El nostre dipòsit, considerant que el regulador està ajustat a una pressió de 1,25 bar, 
proporciona un cabdal de vaporització natural mínim de 26 kg/h, superiors als 15,94 kg/h. Si la 
pressió de sortida fos de 1,5 bar, tindríem un cabdal de 21,10 kg/h, també superior. 
 
 
Càlcul dels diàmetres de la conducció          
 
Determinació  de  la  longitud  equivalent  de  cada  tram  de  la instal·lació receptora  
  
 

Al circular el gas per la conducció es genera una pèrdua de càrrega, tant pel fregament del 
gas amb les parets de la canalització com pel fregament amb els diversos accessoris. Per a 
compensar el segon fregament i simplificar els càlculs es pren com a longitud del tram de la 
instal·lació la longitud real incrementada un 20%. 
 
Pèrdua de càrrega de cada tram           
 
 
Tram unifamiliar= 15 mm.c.a. 
 
 
Diàmetre mínim en cada tram d'instal·lació receptora        

 

Aquesta taula està basada en la fórmula de Renouard i per a fer-la servir s’han d’entrar les 
dades segons la pèrdua de càrrega, la longitud equivalent i el cabdal que hi hagi a cada tram. 

 
 

Taula per al dimensionat de les canonades de gas 

El tram A-B és el tram d’escomesa entre el dipòsit i el comptador. El tram B-C deriva a la caldera 
i el tram B-D deriva a les cuines. Els trams D-E i D-F es bifurquen per a subministrar a cada cuina 
individualment. 
 
A mode d'exemple, el tram A-B, amb una pèrdua de càrrega de 15 mm.c.a., una Le de 62,86 m 
i un caudal de càlcul de 7,61 m³/h, a la taula, hem d’escollir 69 m per longitud equivalent, 
perquè 60 m és inferior a 62,86 m. i escollim 7,92 m³/h perquè 6,51 m³/h és inferior a 7,61 m3/h. Al 
lateral de la taula hi ha els diàmetres de càlcul, que haurem d’ajustar als diàmetres comercials i 
que ens indica que el diàmetre mínim a col·locar ha de ser de 35 mm. Si tenim en compte que 
el tram A-B és un tram enterrat, aquesta canonada serà tota de polietilè PE, i el diàmetre 
comercial superior a 35 mm en PE és de 40 mm. 
 
Seguirem amb el mateix procediment per a obtenir els diàmetres de totes les canonades de la 
instal·lació. 
 
 
Taula resum dels diàmetres dels tubs mitjançant la taula per al dimensionat de les canonades 
de gas 
 
 
Els trams es troben representats a la memòria gràfica, al plànol: Esquema de principi. 
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5.2. NORMES PER A L'ESTACIÓ D'ALLOTJAMENT DEL DIPÒSIT DE PROPÀ 

L'estació de G.L.P. és la superfície de terreny limitada per les distàncies de seguretat segons la 
referència que figura en el quadre de distàncies, en funció de la denominació del dipòsit. 

El nostre dipòsit és aeri i de 10,15 m³, pel que té una denominació A-2. Així doncs, al situar el 
dipòsit a l'aire lliure, les distàncies de seguretat (Do i Dp) són aquelles mínimes que s'han de 
guardar entre el dipòsit i el perímetre de l'estació. 

La taula de distàncies de seguretat per a un dipòsit A-2 és la següent: 

La referència 2 correspont al nostre cas, que és la de la ubicació del dipòsit a l'aire lliure, lluny de 
les edificacions a les que serveix. 

Per tant, la distància de seguretat respecte el perímetre del dipòsit serà de 1,25 metres. A la part 
d'entrada dins el recinte tancat la distància serà de 3 metres per permetre el lliure pas dels 
operaris. En la situació d'aquest perímetre de seguretat, per tal d'impedir l'accés de 
persones alienes a l'estació, aquesta estarà limitada per una reixa metàl·lica de 2 metres 
d'altura. Les portes obriran 

cap a l'exterior. 

El dipòsit de gas propà ha d'estar situat en una solera de formigó amb quantia mínima de 150 
kg de ciment per m³, i d' almenys de 10 cm d'espessor. 

Pel que fa als suports del dipòsit, aquests suportaran la càrrega i estaran ancorats de tal forma 
que permetin les dilatacions i concentracions d'esforços que puguin produir-se. 

La solera no quedarà a una distància inferior als 50 cm del dipòsit. 

Per tal de facilitar l'accés als elements accessoris del dipòsit, serà obligatòria l'existència d'una 
escala, metàl·lica o de fàbrica, de manera que la distància entre el punt més alt del dipòsit i la 
petja superior estigui situada coma màxima 1,5 m. Aquesta escala podrà estar separada, com 
a màxim, 30 cm del dipòsit. 
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6. Instal·lació d' Il·luminació 
 
6.1. DIMENSIONAMENT DE LA IL·LUMINACIÓ NECESSÀRIA       
 
Per a poder seleccionar les llums adequades per a cada estança de la casa de colònies es 
seguirà el criteri dels nivells lumínics dels diferents espais, amb el que es procura cobrir tota 
l’estança amb els lúmens mínims. Als annexes es troben les taules de nivells lumínics mínims per 
estances segons la norma UNE-1264.1, i els estudis tècnics lumínics de cada estança, on es 
mostra la il·luminància mitja horitzontal mantinguda (Em), el valor d'eficiència energètica de la 
instal·lació (VEEI), i l'índex de deslumbrament unificat (UGR) obtinguts en el càlcul amb el 
programari DIALux 4.12. per tal de complir amb la normativa vigent. 
 
 
1)  COMPLIMENT NORMATIVA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ  
 
Es d'aplicació el CTE-DB-HE: 3 ja que es un edifici de nova construcció. 
 
Procediment de Verificació: 
 

a) Càlcul del valor d'eficiència energètica de la instal·lació VEEI, constatant que no es 
superen els valors límit de la taula 2.1. 
 
El VEEI d'una instal·lació d'il·luminació de les estances es determinarà mitjançant el valor 
d'eficiència energètica de la instal·lació per cada 100 lux mitjançant la següent 
expressió: 
 
VEEI = (P· 100) / (S · Em) (W/m²) 
 
P = Potencia total Instalada en lámpades més els equips auxiliars (W). 
S= Superfície Estança(m²). 
Em = Iluminància mitja horitzontal mantinguda en el pla útil (lux). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la següent taula es mostren les comprovacions de cada estança: 
 

COMPLIMENT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA INSTAL∙LACIÓ (VEEI) PER ESTANCES

EDIFICI 1 
ESTANÇA SUPERFÍCIE  Em  VEEI   VEEI limit  COMPLIMENT
TIPUS (m²) (lux)  (W/m²)  (W/m²)  (VEEI < VEEI limit)

SALA ACTIVITATS PB 167,63  300  2,58  8  2,58 < 8
DISTRIB. LAVABO PB 2,63 216  6,15  8  6,15 < 8

LAVABO DISCAPACITATS PB 3,95 205  4,49  8  4,49 < 8
LAVABO HOMES/DONES PB 5,56 216  4,33  8  4,33 < 8

SALA TÈCNICA PB 6,2 104  3,88  4  3,88 < 4
TRASTER 1 PB 19,38  136  2,53  4  2,53 < 4
TRASTER 2 PB 9,57 141  3,15  4  3,15 < 4

HABITACIÓ TIPUS P1 24,18  151  3,99  10  3,99 < 10
DUTXA TIPUS  P1 2,93 203  5,87  8  5,87 < 8
LAVABO TIPUS P1 2,63 215  6,18  8  6,18 < 8
LAVABO DISC. P1 5,42 210  4,56  8  4,56 < 8
PASSADÍS P1 61,41  246  3,58  8  3,58 < 8
SALA ESTAR P1 30,32  154  2,65  8  2,65 < 8

EDIFICI 2 
ESTANÇA SUPERFÍCIE  Em  VEEI   VEEI limit  COMPLIMENT
TIPUS (m²) (lux)  (W/m²)  (W/m²)  (VEEI < VEEI limit)

SALA ACTIVITATS PB 124,85  314  2,48  8  2,48 < 8
SALA TÈCNICA 1 PB 29,37  100  2,26  4  2,26 < 4
SALA TÈCNICA 2 PB 14,1 112  2,7  4  2,7 < 4
SALA TÈCNICA 3 PB 24,14  146  2,4  4  2,4 < 4

PASSADÍS P1 32,14  130  3,73  8  3,73 < 8
HABITACIÓ TIPUS P1 28,13  140  3,93  10  3,93 < 10
LAVABO TIPUS P1 1,84 203  7,13  8  7,13 < 8
DUTXA TIPUS P1 3,15 206  5,61  8  5,61 < 8
LAVABO GRAN P1 4,78 222  4,9  8  4,9 < 8

EDIFICI 3 
ESTANÇA SUPERFÍCIE  Em  VEEI   VEEI limit  COMPLIMENT
TIPUS (m²) (lux)  (W/m²)  (W/m²)  (VEEI < VEEI limit)

LAVABO P1 5,57 233  5,4  8  5,4 < 8
DISTRIBUIDOR W.C. P1 2,28 162  7,71  8  7,71 < 8

W.C. 1 P1 1,78 211  7,4  8  7,4 < 8
W.C. 2 P1 2,69 186  7,86  8  7,86 < 8

MENJADOR P1 167,7  204  3,75  8  3,75 < 8
CUINA P1 34,82  255  3,24  4  3,24 < 4
REBOST PB 50,06  153  2,22  4  2,22 < 4

SALA ACTIVITATS PB 59,92  295  4,11  8  4,11 < 8
SALA MONITORS PB 35,7 210  2,88  8  2,88 < 8
SALA TÈCNICA PB 13,72  111  2,79  4  2,79 < 4
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COMPLIMENT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA INSTAL∙LACIÓ (VEEI) PER ESTANCES

EDIFICI 4 
ESTANÇA  SUPERFÍCIE  Em  VEEI  VEEI limit  COMPLIMENT
TIPUS  (m²)  (lux)  (W/m²)  (W/m²)  (VEEI < VEEI limit)

REBEDOR ESCALA PB  5,83  108  6,06  8  6,06 < 8
DISTRIBUIDOR PB  6,18  108  5,68  8  5,68 < 8
SALA MONITORS PB  26,28  155  2,7  8  2,7 < 8

HABITACIÓ MONITORS PB  24,59  158  3,1  10  3,1 < 10
DESPATX PB  5,46  445  4,53  8  4,53 < 8
LAVABOS PB  24,76  199  3,06  8  3,06 < 8

SALA TÈCNICA 1 PB  7,57  128  3,79  4  3,79 < 4
SALA TÈCNICA 2 PB  8,55  133  3,74  4  3,74 < 4

REBEDOR P1  22,21  151  3,46  8  3,46 < 8
HABITACIÓ 1 P1  14,67  167  3,17  10  3,17 < 10
HABITACIÓ 2 P1  12,11  165  3,09  10  3,09 < 10
HABITACIÓ 3 P1  24,04  148  3,09  10  3,09 < 10
LAVABOS P1  13,29  208  3,31  8  3,31 < 8

LAVABO PETIT P1  5,42  210  4,56  8  4,56 < 8
REBEDOR P2  7,87  159  6,07  8  6,07 < 8

HABITACIÓ 1 P2  14,71  165  3,22  10  3,22 < 10
HABITACIÓ 2 P2  25,16  151  3,06  10  3,06 < 10
HABITACIÓ 3 P2  16,95  153  4,4  10  4,4 < 10
HABITACIÓ 4 P2  10,57  178  3,29  10  3,29 < 10
LAVABOS P2  12,59  205  2,99  8  2,99 < 8

LAVABO PETIT P2  7,3  225  4,27  8  4,27 < 8
EDIFICIS AUXILIARS

ESTANÇA  SUPERFÍCIE  Em  VEEI  VEEI limit  COMPLIMENT
TIPUS  (m²)  (lux)  (W/m²)  (W/m²)  (VEEI < VEEI limit)

HABITACIÓ EDIFICI AUXILIAR  19,64  175  4,42  10  4,42 < 10
LAVABO EDIFICI AUXILIAR  6,35  196  4,1  8  4,1 < 8
EDIFICI AUXILIAR PISCINA  43,3  123  2,7  4  2,7 < 4

 
 

b) Comprobació d'un sistema de control i regulació que optimitzi l'aprofitament de la llum 
natural, complint l'apartat 2.2. 
 
Les zones disposen de sistema d'encès i apagat manual i les d'ús esporàdic (zones de 
pas, ...) disposen d'un sistema de detecció de presència i sistemes d'encès temporal. 
 

c) Verificació de l'existència d'un pla de manteniment que compleixi amb el disposat a 
l'apartat 5, sobre manteniment i conservació. 

 
 
 
 
 

6.2. CÀLCULS LLUMÍNICS AMB PROGRAMARI DIAlux 4.12. 
 
Per a poder seleccionar les llums adequades per a cada estança de l’hotel es seguirà el criteri 
dels nivells lumínics dels diferents espais, amb el que es procura cobrir tota l’estança amb els 
lúmens mínims. Segons la norma UNE 12464.1, els nivells lumínics per estança necessaris a la casa 
de colònies són els següents: 
 

- Escales : 150 lux. 
- Sales activitats: 300 lux. 
- Cuina: 200 lux. 
- Passadissos: 100-150 lux. 
- Lavabos i dutxes: 200 lux. 
- Despatx: 500 lux. 
- Menjador: 150-200 lux. 
- Habitacions: 150 lux. 
- Sales tècniques i trasters: 100 lux. 
- Sales d'estar: 100 lux. 
- Rebedors i distribuïdors: 100-150 lux. 

 
A continuació es mostren els estudis tècnics lumínics de cada estança, on es mostra la 
il·luminància mitja horitzontal mantinguda (Em), el valor d'eficiència energètica de la instal·lació 
(VEEI) i l'índex de deslumbrament unificat (UGR) obtinguts en el càlcul amb el programari DIALux 
4.12. per tal de complir amb la normativa vigent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Edifici 1

Proyecto elaborado por

Edifici 1 / Lista de luminarias

5 Pieza PHILIPS FBS261 1xPL-C/4P26W HFP M
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1170 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1800 lm
Potencia de las luminarias: 26.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 67  96  100  100  65
Lámpara: 1 x PL-C/4P26W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

2 Pieza PHILIPS FBS261 1xPL-R/4P14W HFP M
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 798 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1050 lm
Potencia de las luminarias: 17.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 71  97  100  100  76
Lámpara: 1 x PL-R/4P14W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

3 Pieza PHILIPS FBS261 1xPL-T/4P32W HFP M
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1464 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2400 lm
Potencia de las luminarias: 35.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 68  95  100  100  61
Lámpara: 1 x PL-T/4P32W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

2 Pieza PHILIPS TCS125 1xTL5-54W HFP P
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2581 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 45  75  92  97  58
Lámpara: 1 x TL5-54W/840 (Factor de corrección 
1.000).

2 Pieza PHILIPS TCS125 2xTL5-28W HFP P
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3622 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5250 lm
Potencia de las luminarias: 62.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 46  75  92  97  69
Lámpara: 2 x TL5-28W/840 (Factor de corrección 
1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici 1

Proyecto elaborado por Marc Valles Bernat

Edifici 1 / Lista de luminarias

17 Pieza PHILIPS TCS125 2xTL5-49W HFP P
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5775 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8750 lm
Potencia de las luminarias: 108.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 46  75  92  97  66
Lámpara: 2 x TL5-49W/840 (Factor de corrección 
1.000).

1 Pieza PHILIPS TCS125 2xTL-D18W HFP P
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1647 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2700 lm
Potencia de las luminarias: 38.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 44  74  92  97  61
Lámpara: 2 x TL-D18W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

1 Pieza PHILIPS TL-D Reflex 36W
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3350 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3350 lm
Potencia de las luminarias: 42.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 72
Código CIE Flux: 36  63  84  72  100
Lámpara: 1 x TL-DR36W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

1 Pieza PHILIPS TL-D Reflex 58W
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5044 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5200 lm
Potencia de las luminarias: 66.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 72
Código CIE Flux: 36  63  84  72  97
Lámpara: 1 x TL-DR58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Edifici 1

Proyecto elaborado por

Sala activitats / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:161

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 300 583 0.
Suelo 10 270 128 396 0.474
Techo 80 55 39 118 0.713
Paredes (4) 50 158 64 361 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.73 W/m² = 2.58 W/m²/100 lx (Base: 167.63 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 12 PHILIPS TCS125 2xTL5-49W HFP P
(1.000) 5775 8750 108.0

Total: 69300 Total: 105000 1296.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici 1

Proyecto elaborado por

Traster / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:65

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 136 60 285 0.440
Suelo 20 105 62 158 0.584
Techo 70 92 27 10603 0.291
Paredes (4) 50 78 47 154 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 23 22
Pared inferior 23 21
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.43 W/m² = 2.53 W/m²/100 lx (Base: 19.38 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS TL-D Reflex 58W (1.000) 5044 5200 66.5
Total: 5044 Total: 5200 66.5

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Edifici 1

Proyecto elaborado por

Traster 2 / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:32

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 141 77 223 0.543
Suelo 20 99 69 127 0.693
Techo 70 120 33 5943 0.275
Paredes (4) 50 91 46 229 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.44 W/m² = 3.15 W/m²/100 lx (Base: 9.57 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS TL-D Reflex 36W (1.000) 3350 3350 42.5
Total: 3350 Total: 3350 42.5

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici 1

Proyecto elaborado por

Sala tècnica / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:27

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 104 55 164 0.524
Suelo 20 69 49 88 0.714
Techo 70 36 19 89 0.540
Paredes (4) 50 62 25 221 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Total: 1647

Valor de eficiencia energética: 6.12 W/m² = .88 W/m²/100 lx (Base: 6.20 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS TCS125 2xTL-D18W HFP P
(1.000) 1647 2700 38.0

Total: 2700 38.0
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Edifici 1

Proyecto elaborado por

Distribuidor Lavabo planta baixa / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:26

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 216 141 293 0.651
Suelo 20 130 103 150 0.791
Techo 70 41 29 51 0.706
Paredes (4) 50 96 29 313 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 13.29 W/m² = 6.15 W/m²/100 lx (Base: 2.63 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS FBS261 1xPL-T/4P32W HFP M
(1.000) 1464 2400 35.0

Total: 1464 Total: 2400 35.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici 1

Proyecto elaborado por

Lavabo discapacitats / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:27

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 12 264 0.634
Suelo 20 126 96 156 0.759
Techo 70 33 23 40 0.675
Paredes (4) 50 78 23 225 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.60 W/m² = 4.49 W/m²/100 lx (Base: 3.95 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS FBS261 1xPL-R/4P14W HFP M
(1.000) 798 1050 17.0

Total: 1596 Total: 2100 34.0
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Edifici 1

Proyecto elaborado por

Lavabo homes / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:24

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 216 360 0. 11
Suelo 20 148 94 194 0.638
Techo 70 39 24 53 0.609
Paredes (4) 50 88 24 453 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.35 W/m² = 4.33 W/m²/100 lx (Base: 5.56 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS FBS261 1xPL-C/4P26W HFP M
(1.000) 1170 1800 26.0

Total: 2340 Total: 3600 52.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici 1

Proyecto elaborado por

Passadís 1a planta / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:200

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 246 522 0.
Suelo 20 192 75 294 0.393
Techo 70 73 37 159 0.508
Paredes (7) 50 148 51 454 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.79 W/m² = 3.58 W/m²/100 lx (Base: 61.41 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 5 PHILIPS TCS125 2xTL5-49W HFP P
(1.000) 5775 8750 108.0

Total: 28875 Total: 43750 540.0
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Edifici 1

Proyecto elaborado por

Habitacio tipus 1a planta / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:102

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 151 250 0. 0
Suelo 20 119 68 160 0.572
Techo 70 36 26 59 0.707
Paredes (8) 50 77 30 360 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.04 W/m² = 3.99 W/m²/100 lx (Base: 24.18 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS FBS261 1xPL-C/4P26W HFP M
(1.000) 1170 1800 26.0

2 2 PHILIPS TCS125 1xTL5-54W HFP P (1.000) 2581 4450 60.0
Total: 6332 Total: 10700 146.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici 1

Proyecto elaborado por

Lavabo tipus 1a planta / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:26

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 215 125 293 0.582
Suelo 20 129 99 151 0.761
Techo 70 41 28 52 0.689
Paredes (4) 50 96 28 353 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 13.29 W/m² = 6.18 W/m²/100 lx (Base: 2.63 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS FBS261 1xPL-T/4P32W HFP M
(1.000) 1464 2400 35.0

Total: 1464 Total: 2400 35.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Edifici 1

Proyecto elaborado por

Dutxa tipus 1a planta / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:29

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 203 119 288 0.586
Suelo 20 125 96 148 0.766
Techo 70 38 26 48 0.704
Paredes (4) 50 87 25 349 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.93 W/m² = 5.87 W/m²/100 lx (Base: 2.93 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS FBS261 1xPL-T/4P32W HFP M
(1.000) 1464 2400 35.0

Total: 1464 Total: 2400 35.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici 1

Proyecto elaborado por

Lavabos grans planta primera / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.830 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:29

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 210 131 296 0.624
Suelo 20 144 105 177 0.728
Techo 70 41 27 49 0.666
Paredes (4) 50 93 29 287 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.59 W/m² = 4.56 W/m²/100 lx (Base: 5.42 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS FBS261 1xPL-C/4P26W HFP M
(1.000) 1170 1800 26.0

Total: 2340 Total: 3600 52.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Edifici 1

Proyecto elaborado por

Sala estar 1a planta / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:102

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 154 310 0.
Suelo 20 125 41 174 0.329
Techo 70 37 21 83 0.572
Paredes (6) 50 74 21 111 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.09 W/m² = 2.65 W/m²/100 lx (Base: 30.32 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS TCS125 2xTL5-28W HFP P (1.000) 3622 5250 62.0
Total: 7245 Total: 10500 124.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici 2

Proyecto elaborado por

Edifici 2 / Lista de 

3 Pieza PHILIPS FBS261 1xPL-C/4P26W HFP M
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1170 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1800 lm
Potencia de las luminarias: 26.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 67  96  100  100  65
Lámpara: 1 x PL-C/4P26W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

2 Pieza PHILIPS FBS261 1xPL-T/4P32W HFP M
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1464 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2400 lm
Potencia de las luminarias: 35.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 68  95  100  100  61
Lámpara: 1 x PL-T/4P32W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

4 Pieza PHILIPS TCS125 1xTL5-35W HFP P
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2327 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3325 lm
Potencia de las luminarias: 39.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 45  75  92  97  70
Lámpara: 1 x TL5-35W/840 (Factor de corrección 
1.000).

2 Pieza PHILIPS TCS125 1xTL5-54W HFP P
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2581 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 45  75  92  97  58
Lámpara: 1 x TL5-54W/840 (Factor de corrección 
1.000).

9 Pieza PHILIPS TCS125 2xTL5-49W HFP P
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5775 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8750 lm
Potencia de las luminarias: 108.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 46  75  92  97  66
Lámpara: 2 x TL5-49W/840 (Factor de corrección 
1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Edifici 2

Proyecto elaborado por Marc Valles Bernat

Edifici 2 / Lista de luminarias

3 Pieza PHILIPS TL-D Reflex 36W
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3350 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3350 lm
Potencia de las luminarias: 42.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 72
Código CIE Flux: 36  63  84  72  100
Lámpara: 1 x TL-DR36W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

1 Pieza PHILIPS TL-D Reflex 58W
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5044 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5200 lm
Potencia de las luminarias: 66.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 72
Código CIE Flux: 36  63  84  72  97
Lámpara: 1 x TL-DR58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici

Proyecto elaborado por

Sala activitats / Resum

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:118

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 314 557 0. 14
Suelo 20 283 151 382 0.533
Techo 70 75 53 138 0.710
Paredes (4) 50 168 77 293 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 26 22
Pared inferior 25 22
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.79 W/m² = 2.48 W/m²/100 lx (Base: 124.85 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 9 PHILIPS TCS125 2xTL5-49W HFP P
(1.000) 5775 8750 108.0

Total: 51975 Total: 78750 972.0
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Edifici

Proyecto elaborado por

Sala tècnica / Resum

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:81

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 100 275 0.5 8
Suelo 20 81 40 148 0.486
Techo 70 62 17 9627 0.278
Paredes (4) 50 54 30 107 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 23 22
Pared inferior 25 23
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.26 W/m² = 2.26 W/m²/100 lx (Base: 29.37 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS TL-D Reflex 58W (1.000) 5044 5200 66.5
Total: 5044 Total: 5200 66.5

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici

Proyecto elaborado por

Sala tècnica 2 / Resum

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:39

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 112 210 0.
Suelo 20 83 51 118 0.611
Techo 70 85 22 5319 0.265
Paredes (4) 50 68 37 161 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 22 20
Pared inferior 20 20
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.01 W/m² = 2.70 W/m²/100 lx (Base: 14.10 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS TL-D Reflex 36W (1.000) 3350 3350 42.5
Total: 3350 Total: 3350 42.5

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Edifici

Proyecto elaborado por Marc Valles Bernat

Sala tècnica 3 / Resum

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:72

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 146 22 268
Suelo 20 116 27 176 0.234
Techo 70 99 13 9188 0.135
Paredes (4) 50 85 19 210 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.52 W/m² = 2.40 W/m²/100 lx (Base: 24.14 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS TL-D Reflex 36W (1.000) 3350 3350 42.5
Total: 6700 Total: 6700 85.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici

Proyecto elaborado por

Passadís 1a planta / Resum

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:133

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 130 227 0. 5
Suelo 20 98 56 129 0.567
Techo 70 42 23 74 0.539
Paredes (4) 50 81 27 242 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.85 W/m² = 3.73 W/m²/100 lx (Base: 32.14 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 PHILIPS TCS125 1xTL5-35W HFP P (1.000) 2327 3325 39.0
Total: 9310 Total: 13300 156.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Edifici

Proyecto elaborado por

Habitacio tipus 1a planta / Resum

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:96

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 140 51 331 0.365
Suelo 20 113 57 188 0.506
Techo 70 33 22 79 0.665
Paredes (8) 50 75 29 548 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.51 W/m² = 3.93 W/m²/100 lx (Base: 28.13 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS FBS261 1xPL-T/4P32W HFP M
(1.000) 1464 2400 35.0

2 2 PHILIPS TCS125 1xTL5-54W HFP P (1.000) 2581 4450 60.0
Total: 6626 Total: 11300 155.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici

Proyecto elaborado por

Dutxa tipus 1a planta / Resum

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:19

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 1 285 0.599
Suelo 20 122 92 148 0.756
Techo 70 35 25 43 0.700
Paredes (4) 50 84 24 268 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.13 W/m² = 5.61 W/m²/100 lx (Base: 3.15 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS FBS261 1xPL-T/4P32W HFP M
(1.000) 1464 2400 35.0

Total: 1464 Total: 2400 35.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Edifici

Proyecto elaborado por

Lavabo tipus 1a planta / Resum

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:19

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 231 0.719
Suelo 20 110 94 118 0.856
Techo 70 45 33 56 0.723
Paredes (4) 50 102 32 337 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 14.15 W/m² = 7.13 W/m²/100 lx (Base: 1.84 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS FBS261 1xPL-C/4P26W HFP M
(1.000) 1170 1800 26.0

Total: 1170 Total: 1800 26.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici

Proyecto elaborado por

Lavabo gran 1a planta / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:24

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 222 145 278 0.650
Suelo 20 148 113 179 0.762
Techo 70 42 28 49 0.684
Paredes (4) 50 98 30 220 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.88 W/m² = 4.90 W/m²/100 lx (Base: 4.78 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS FBS261 1xPL-C/4P26W HFP M
(1.000) 1170 1800 26.0

Total: 2340 Total: 3600 52.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Edifici 3

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Edifici 3 / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS FBS261 1xPL-T/4P32W HFP M
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1464 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2400 lm
Potencia de las luminarias: 35.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 68  95  100  100  61
Lámpara: 1 x PL-T/4P32W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

1 Pieza PHILIPS FBS261 2xPL-C/2P18W M PG
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1272 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2400 lm
Potencia de las luminarias: 50.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  96  100  100  53
Lámpara: 2 x PL-C/2P18W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

2 Pieza PHILIPS TCS125 2xTL5-49W HFP P
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5775 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8750 lm
Potencia de las luminarias: 108.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 46  75  92  97  66
Lámpara: 2 x TL5-49W/840 (Factor de corrección 
1.000).

15 Pieza PHILIPS TCS125 2xTL5-54W HFP P
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4450 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8900 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 46  75  92  97  50
Lámpara: 2 x TL5-54W/840 (Factor de corrección 
1.000).

4 Pieza PHILIPS TCW060 2xTL-D36W HF
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4221 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6700 lm
Potencia de las luminarias: 72.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 88
Código CIE Flux: 37  67  87  88  63
Lámpara: 2 x TL-D36W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici 3

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Edifici 3 / Lista de luminarias

5 Pieza PHILIPS TL-D Reflex 36W
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3350 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3350 lm
Potencia de las luminarias: 42.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 72
Código CIE Flux: 36  63  84  72  100
Lámpara: 1 x TL-DR36W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Edifici 3

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Sala monitors / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:70

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 210 79 468 0.374
Suelo 20 172 88 258 0.511
Techo 70 51 32 113 0.623
Paredes (4) 50 104 42 178 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 23 19
Pared inferior 24 21
(CIE, SHR = 0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.05 W/m² = 2.88 W/m²/100 lx (Base: 35.70 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS TCS125 2xTL5-49W HFP P
(1.000) 5775 8750 108.0

Total: 11550 Total: 17500 216.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici 3

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Sala activitats / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:161

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 449 0.
Suelo 10 247 141 325 0.572
Techo 80 60 43 117 0.715
Paredes (4) 50 155 63 318 /

Plano útil:
Altura: 0.800 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 24 21
Pared inferior 25 20
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.82 W/m² = 4.11 W/m²/100 lx (Base: 59.92 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 6 PHILIPS TCS125 2xTL5-54W HFP P
(1.000) 4450 8900 118.0

Total: 26700 Total: 53400 708.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Edifici 3

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Sala tècnica / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:37

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 111 208 0.
Suelo 10 83 49 121 0.582
Techo 80 83 18 5930 0.222
Paredes (4) 50 67 32 199 /

Plano útil:
Altura: 0.800 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.10 W/m² = 2.79 W/m²/100 lx (Base: 13.72 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS TL-D Reflex 36W (1.000) 3350 3350 42.5
Total: 3350 Total: 3350 42.5

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici 3

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Rebost / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:126

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 153 77 245 0.504
Suelo 10 129 80 170 0.621
Techo 80 90 26 4945 0.288
Paredes (4) 50 97 56 237 /

Plano útil:
Altura: 0.800 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 24 23
Pared inferior 25 23
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.40 W/m² = 2.22 W/m²/100 lx (Base: 50.06 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 PHILIPS TL-D Reflex 36W (1.000) 3350 3350 42.5
Total: 13400 Total: 13400 170.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Edifici 3

Proyecto elaborado por Marc Valles Bernat

Local 3 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:31

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 233 130 328 0.558
Suelo 10 165 112 206 0.678
Techo 80 43 27 54 0.633
Paredes (4) 50 103 31 348 /

Plano útil:
Altura: 0.800 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 12.57 W/m² = 5.40 W/m²/100 lx (Base: 5.57 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS FBS261 1xPL-T/4P32W HFP M
(1.000) 1464 2400 35.0

Total: 2928 Total: 4800 70.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici 3

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Distribuidor W.C. / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:17

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 162 126 187 0.775
Suelo 10 99 90 107 0.904
Techo 80 38 27 45 0.711
Paredes (4) 50 86 30 238 /

Plano útil:
Altura: 0.800 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Total: 1272

Valor de eficiencia energética: 22.21 W/m² = .71 W/m²/100 lx (Base: 2.28 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS FBS261 2xPL-C/2P18W M PG
(1.000) 1272 2400 50.6

Total: 2400 50.6

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Edifici 3

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

WC 1 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:13

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 143 227 0.
Suelo 10 112 99 125 0.881
Techo 80 58 39 73 0.684
Paredes (4) 50 116 37 479 /

Plano útil:
Altura: 0.800 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Total: 1464

Valor de eficiencia energética: 19.66 W/m² = 40 W/m²/100 lx (Base: 1.78 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS FBS261 1xPL-T/4P32W HFP M
(1.000) 1464 2400 35.0

Total: 2400 35.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici 3

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

WC 2 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:31

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 113 213
Suelo 10 105 85 121 0.816
Techo 80 40 28 52 0.706
Paredes (4) 50 85 29 406 /

Plano útil:
Altura: 0.800 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 13.01 W/m² = 7.86 W/m²/100 lx (Base: 2.69 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS FBS261 1xPL-T/4P32W HFP M
(1.000) 1464 2400 35.0

Total: 1464 Total: 2400 35.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Edifici 3

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Menjador / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:250

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 307 0. 22
Suelo 10 153 77 210 0.507
Techo 80 30 21 98 0.673
Paredes (6) 50 85 32 284 /

Plano útil:
Altura: 0.800 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.33 W/m² = 3.75 W/m²/100 lx (Base: 167.70 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 9 PHILIPS TCS125 2xTL5-54W HFP P
(1.000) 4450 8900 118.0

Total: 40050 Total: 80100 1062.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici 3

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Cuina / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:58

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 255 149 336 0.583
Suelo 20 209 142 252 0.677
Techo 70 111 64 349 0.573
Paredes (4) 50 175 96 413 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 22 18
Pared inferior 21 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.27 W/m² = 3.24 W/m²/100 lx (Base: 34.82 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 PHILIPS TCW060 2xTL-D36W HF (1.000) 4221 6700 72.0
Total: 16884 Total: 26800 288.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Edifici 4

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Edifici 4 / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS FBS261 1xPL-C/4P26W HFP M
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1170 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1800 lm
Potencia de las luminarias: 26.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 67  96  100  100  65
Lámpara: 1 x PL-C/4P26W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

2 Pieza PHILIPS FBS261 1xPL-T/4P32W HFP M
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1464 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2400 lm
Potencia de las luminarias: 35.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 68  95  100  100  61
Lámpara: 1 x PL-T/4P32W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

3 Pieza PHILIPS FGW201 2xPL-C/4P18W HF
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 960 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2400 lm
Potencia de las luminarias: 38.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 92
Código CIE Flux: 39  68  88  92  40
Lámpara: 2 x PL-C/4P18W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

8 Pieza PHILIPS TCS125 1xTL5-35W HFP P
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2327 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3325 lm
Potencia de las luminarias: 39.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 45  75  92  97  70
Lámpara: 1 x TL5-35W/840 (Factor de corrección 
1.000).

8 Pieza PHILIPS TCS125 1xTL5-49W HFP O
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2888 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4375 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 45  76  93  98  66
Lámpara: 1 x TL5-49W/840 (Factor de corrección 
1.000).
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Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Edifici 4 / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS TCS125 2xTL5-28W HFP P
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3622 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5250 lm
Potencia de las luminarias: 62.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 46  75  92  97  69
Lámpara: 2 x TL5-28W/840 (Factor de corrección 
1.000).

1 Pieza PHILIPS TCS125 2xTL5-35W HFP P
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4588 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6650 lm
Potencia de las luminarias: 77.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 46  75  92  97  69
Lámpara: 2 x TL5-35W/840 (Factor de corrección 
1.000).

1 Pieza PHILIPS TCS125 2xTL5-54W HFP P
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4450 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8900 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 46  75  92  97  50
Lámpara: 2 x TL5-54W/840 (Factor de corrección 
1.000).

5 Pieza PHILIPS TCS125 2xTL-D18W HFP P
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1647 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2700 lm
Potencia de las luminarias: 38.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 44  74  92  97  61
Lámpara: 2 x TL-D18W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

1 Pieza PHILIPS TCS125 2xTL-D58W HFP P
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 6498 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10480 lm
Potencia de las luminarias: 110.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 44  74  92  97  62
Lámpara: 2 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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2 Pieza PHILIPS TCW060 2xTL-D36W HF
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4221 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6700 lm
Potencia de las luminarias: 72.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 88
Código CIE Flux: 37  67  87  88  63
Lámpara: 2 x TL-D36W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

2 Pieza PHILIPS TL-D Reflex 36W
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3350 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3350 lm
Potencia de las luminarias: 42.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 72
Código CIE Flux: 36  63  84  72  100
Lámpara: 1 x TL-DR36W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Despatx / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:50

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 445 313 577 0.705
Suelo 10 297 235 345 0.790
Techo 80 154 102 219 0.663
Paredes (4) 50 280 130 526 /

Plano útil:
Altura: 0.800 m
Trama: 16 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 20.16 W/m² = 4.53 W/m²/100 lx (Base: 5.46 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS TCS125 2xTL-D58W HFP P
(1.000) 6498 10480 110.0

Total: 6498 Total: 10480 110.0
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Distribuidor / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:36

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 108 62 153 0.575
Suelo 10 73 52 88 0.705
Techo 80 34 20 78 0.592
Paredes (4) 50 64 30 145 /

Plano útil:
Altura: 0.800 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.15 W/m² = 5.68 W/m²/100 lx (Base: 6.18 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS TCS125 2xTL-D18W HFP P
(1.000) 1647 2700 38.0

Total: 1647 Total: 2700 38.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici 4

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Escala / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:55

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 142 84 221 0.591
Suelo 20 79 56 101 0.709
Techo 70 191 78 2129 0.410
Paredes (4) 50 121 29 340 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 24.56 W/m² = 17.32 W/m²/100 lx (Base: 4.64 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 PHILIPS FGW201 2xPL-C/4P18W HF
(1.000) 960 2400 38.0

Total: 2880 Total: 7200 114.0
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Habitacio 1 1a planta / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:64

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 167 93 236 0.556
Suelo 20 127 85 159 0.670
Techo 70 46 34 62 0.733
Paredes (4) 50 93 43 147 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 17 16
Pared inferior 19 15
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.32 W/m² = 3.17 W/m²/100 lx (Base: 14.67 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS TCS125 1xTL5-35W HFP P (1.000) 2327 3325 39.0
Total: 4655 Total: 6650 78.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici 4

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Habitacio 1 2a planta / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:69

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 165 96 233 0.583
Suelo 20 124 82 153 0.658
Techo 70 46 33 61 0.726
Paredes (4) 50 93 43 137 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 17 16
Pared inferior 20 16
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.30 W/m² = 3.22 W/m²/100 lx (Base: 14.71 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS TCS125 1xTL5-35W HFP P (1.000) 2327 3325 39.0
Total: 4655 Total: 6650 78.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS D'UNA CASA DE COLÒNIES 93 



Edifici 4

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Habitacio 2 1a planta / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:39

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 165 312 0.
Suelo 20 122 75 169 0.614
Techo 70 42 27 88 0.645
Paredes (4) 50 82 34 160 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 18
Pared inferior 19 17
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.12 W/m² = 3.09 W/m²/100 lx (Base: 12.11 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS TCS125 2xTL5-28W HFP P (1.000) 3622 5250 62.0
Total: 3622 Total: 5250 62.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici 4

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Habitacio 2 2a planta / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:90

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 257
Suelo 20 114 54 157 0.471
Techo 70 33 20 53 0.604
Paredes (4) 50 71 29 126 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.37 W/m² = 3.06 W/m²/100 lx (Base: 25.16 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS TCS125 1xTL5-49W HFP O
(1.000) 2888 4375 55.0

Total: 5775 Total: 8750 110.0
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Habitacio 3 1a planta / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:70

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 148 264 0.
Suelo 20 118 57 164 0.488
Techo 70 34 19 55 0.552
Paredes (6) 50 72 27 153 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.57 W/m² = 3.09 W/m²/100 lx (Base: 24.04 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS TCS125 1xTL5-49W HFP O
(1.000) 2888 4375 55.0

Total: 5775 Total: 8750 110.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici 4

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Habitacio 3 2a planta / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:44

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 15 369
Suelo 20 123 66 196 0.532
Techo 70 38 23 99 0.607
Paredes (4) 50 73 31 156 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 22 19
Pared inferior 20 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.96 W/m² = 4.40 W/m²/100 lx (Base: 16.95 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS TCS125 2xTL5-54W HFP P
(1.000) 4450 8900 118.0

Total: 4450 Total: 8900 118.0
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Habitacio 4 2a planta / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:44

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 178 318
Suelo 20 130 79 177 0.606
Techo 70 47 29 96 0.616
Paredes (6) 50 89 39 188 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.87 W/m² = 3.29 W/m²/100 lx (Base: 10.57 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS TCS125 2xTL5-28W HFP P (1.000) 3622 5250 62.0
Total: 3622 Total: 5250 62.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici 4

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Habitació monitors / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:63

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 260
Suelo 10 117 66 169 0.565
Techo 80 28 19 48 0.677
Paredes (4) 50 69 30 218 /

Plano útil:
Altura: 0.800 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 20 20
Pared inferior 19 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.47 W/m² = 3.10 W/m²/100 lx (Base: 24.59 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS TCS125 1xTL5-49W HFP O
(1.000) 2888 4375 55.0

Total: 5775 Total: 8750 110.0
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Lavabo petit 2a planta / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:25

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 227 128 294 0.563
Suelo 20 149 107 173 0.719
Techo 70 41 29 50 0.695
Paredes (4) 50 98 28 242 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.10 W/m² = 4.89 W/m²/100 lx (Base: 4.68 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS FBS261 1xPL-C/4P26W HFP M
(1.000) 1170 1800 26.0

Total: 2340 Total: 3600 52.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici 4

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Lavabo petit 1a planta / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:29

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 225 325 0. 3
Suelo 20 159 102 195 0.642
Techo 70 35 25 41 0.725
Paredes (4) 50 84 24 177 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.59 W/m² = 4.27 W/m²/100 lx (Base: 7.30 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS FBS261 1xPL-T/4P32W HFP M
(1.000) 1464 2400 35.0

Total: 2928 Total: 4800 70.0
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Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Lavabos 2a planta / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:49

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 205 378
Suelo 20 152 94 209 0.616
Techo 70 51 35 96 0.684
Paredes (4) 50 100 42 172 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 17
Pared inferior 21 18
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.12 W/m² = 2.99 W/m²/100 lx (Base: 12.59 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS TCS125 2xTL5-35W HFP P (1.000) 4588 6650 77.0
Total: 4588 Total: 6650 77.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici 4

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Lavabos planta baixa / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:72

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 301
Suelo 10 152 99 195 0.649
Techo 80 69 36 310 0.530
Paredes (4) 50 111 59 181 /

Plano útil:
Altura: 0.800 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 19
Pared inferior 23 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.81 W/m² = 3.06 W/m²/100 lx (Base: 24.76 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS TCW060 2xTL-D36W HF (1.000) 4221 6700 72.0
Total: 8442 Total: 13400 144.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Lavabos 1a planta / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:64

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 242
Suelo 20 132 91 163 0.689
Techo 70 50 35 66 0.701
Paredes (4) 50 101 47 151 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 17 16
Pared inferior 19 15
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.87 W/m² = 3.31 W/m²/100 lx (Base: 13.29 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS TCS125 1xTL5-35W HFP P (1.000) 2327 3325 39.0
Total: 4655 Total: 6650 78.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici 4

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Rebedor 2a planta / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:35

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 159 92 198 0.576
Suelo 20 109 78 126 0.715
Techo 70 58 33 107 0.570
Paredes (4) 50 102 42 264 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.66 W/m² = 6.07 W/m²/100 lx (Base: 7.87 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS TCS125 2xTL-D18W HFP P
(1.000) 1647 2700 38.0

Total: 3294 Total: 5400 76.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Rebedor escala  / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:24

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 108 168 0. 6
Suelo 20 71 45 91 0.629
Techo 70 38 17 93 0.453
Paredes (4) 50 67 22 246 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.52 W/m² = 6.06 W/m²/100 lx (Base: 5.83 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS TCS125 2xTL-D18W HFP P
(1.000) 1647 2700 38.0

Total: 1647 Total: 2700 38.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici 4

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Rebedor 1a planta / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:70

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 151 244 0.
Suelo 20 118 55 171 0.464
Techo 70 42 22 105 0.525
Paredes (6) 50 86 34 258 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.22 W/m² = 3.46 W/m²/100 lx (Base: 22.21 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS TCS125 1xTL5-35W HFP P (1.000) 2327 3325 39.0

2 1 PHILIPS TCS125 2xTL-D18W HFP P
(1.000) 1647 2700 38.0

Total: 6302 Total: 9350 116.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Edifici 4

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Sala monitors / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.100 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:70

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 155 429
Suelo 10 127 58 210 0.458
Techo 80 20 13 23 0.673
Paredes (4) 50 53 16 136 /

Plano útil:
Altura: 0.800 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 22 21
Pared inferior 21 21
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.19 W/m² = 2.70 W/m²/100 lx (Base: 26.28 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS TCS125 1xTL5-49W HFP O
(1.000) 2888 4375 55.0

Total: 5775 Total: 8750 110.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici 4

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Sala tècnica / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:53

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 128 191 0. 4
Suelo 20 89 54 113 0.611
Techo 70 151 22 9149 0.148
Paredes (6) 50 93 26 646 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Total: 3350

Valor de eficiencia energética: 5.62 W/m² = . 9 W/m²/100 lx (Base: 7.57 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS TL-D Reflex 36W (1.000) 3350 3350 42.5
Total: 3350 42.5

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Edifici 4

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Sala tècnica 2 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:34

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 133 82 183 0.619
Suelo 20 94 69 112 0.736
Techo 70 134 38 7746 0.284
Paredes (4) 50 96 44 276 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.97 W/m² = 3.74 W/m²/100 lx (Base: 8.55 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS TL-D Reflex 36W (1.000) 3350 3350 42.5
Total: 3350 Total: 3350 42.5

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edificis auxiliars

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Edificis auxiliars / L ista de l umin ri s

3 Pieza PHILIPS FBS261 1xPL-R/4P14W HFP M
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 798 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1050 lm
Potencia de las luminarias: 17.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 71  97  100  100  76
Lámpara: 1 x PL-R/4P14W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

2 Pieza PHILIPS FGW201 2xPL-C/4P18W HF
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 960 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2400 lm
Potencia de las luminarias: 38.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 92
Código CIE Flux: 39  68  88  92  40
Lámpara: 2 x PL-C/4P18W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

4 Pieza PHILIPS TCS125 2xTL-D18W HFP P
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1647 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2700 lm
Potencia de las luminarias: 38.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 44  74  92  97  61
Lámpara: 2 x TL-D18W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

2 Pieza PHILIPS TCW060 2xTL-D36W HF
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4221 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6700 lm
Potencia de las luminarias: 72.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 88
Código CIE Flux: 37  67  87  88  63
Lámpara: 2 x TL-D36W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Edificis auxiliars

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

 / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:49

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 175 58 257 0.331
Suelo 20 136 66 178 0.487
Techo 70 52 28 124 0.539
Paredes (8) 50 99 37 484 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.74 W/m² = 4.42 W/m²/100 lx (Base: 19.64 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 PHILIPS TCS125 2xTL-D18W HFP P
(1.000) 1647 2700 38.0

Total: 6588 Total: 10800 152.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edifici  auxiliar

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Edifici piscina / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:65

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 123 47 273 0.384
Suelo 20 102 52 151 0.514
Techo 70 45 23 301 0.506
Paredes (4) 50 70 31 107 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.33 W/m² = 2.70 W/m²/100 lx (Base: 43.30 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS TCW060 2xTL-D36W HF (1.000) 4221 6700 72.0
Total: 8442 Total: 13400 144.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Edificis auxiliars

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Lavabo  / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:49

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 196 119 259 0.608
Suelo 20 139 96 171 0.692
Techo 70 33 24 38 0.730
Paredes (4) 50 78 23 165 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 19
Pared inferior 19 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.03 W/m² = 4.10 W/m²/100 lx (Base: 6.35 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 PHILIPS FBS261 1xPL-R/4P14W HFP M
(1.000) 798 1050 17.0

Total: 2394 Total: 3150 51.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edificis auxiliars

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Traster 2 / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.200 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:27

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 75 51 95 0.678
Suelo 20 42 35 47 0.840
Techo 70 137 44 873 0.318
Paredes (4) 50 65 18 197 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 17 17
Pared inferior 17 17
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 13.21 W/m² = 17.72 W/m²/100 lx (Base: 2.88 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS FGW201 2xPL-C/4P18W HF
(1.000) 960 2400 38.0

Total: 960 Total: 2400 38.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Edificis auxiliars

Proyecto elaborado por MARC VALLES BERNAT

Traster / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.300 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:18

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 82 65 98 0.792
Suelo 20 44 38 49 0.862
Techo 70 191 56 2063 0.296
Paredes (4) 50 77 20 264 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 17.30 W/m² = 21.22 W/m²/100 lx (Base: 2.20 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS FGW201 2xPL-C/4P18W HF
(1.000) 960 2400 38.0

Total: 960 Total: 2400 38.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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7. Instal·lació d'Electricitat
7.1. POTÈNCIA INSTAL·LADA I TAULES DE CÀLCULS 

Càrrega Total de l'Edifici 
S'inclouen  els quadres resum del càlcul de la càrrega de la casa de colònies i les càrregues per 
edifici: 

QUADRE GENERAL CASA DE COLÒNIES 
POTÈNCIA 

QUADRE INSTAL·LADA CALCULADA 
Q. EDIFICI 1 14.515 17.432 

Q. EDIFICI 2 11.048 12.520 
Q. EDIFICI 3 13.104 17.667 
Q. EDIFICI 4 14.143 17.057 

Q. EDIFICI AUXILIAR 810 1.058 

Q. PISCINA 5.432 5.618 
Q. TELECOMUNICACIONS 2000 2000 

Q.CALDERA 6540 6652 
Q.CUINA 7600 7856 

Q. EDAR (DEPURADORA) 4.000 4.000 
TOTAL 79.192 91.860

Coeficient 0,8 63.354 73.488 

Potència a contractar 

Si considerem un factor de simultaneïtat de 0,8 tenim una potència de 63354 W i es
contractaran amb un ICPM de 4 x 100 A= 61 kW a 400 V III + N, en Baixa Tensió. 
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Quadre elèctric edifici 1 

RECEPTORS LÀMPADES WATTS UNIT.

COEFICIENT POTÈNCIA (Watts) 

US CALC INSTAL·LADA CALCULADA 

Enllumenat emergència              
Lluminaria de Emergencia i Señalització Model IRIS N8S D 16 
W 1 16 32 1 1,8 512 921,6 
            512 921,6 

Enllumenat interior                
Lluminària Superfície PHILIPS FBS261 1xPL-C/4P26 W HFP M 1 26 5 1 1,8 130 234 
Lluminària Superfície PHILIPS FBS261 1xPL-R/4P14W HFP M 1 14 2 1 1,8 28 50,4 
Lluminària Superfície PHILIPS FBS261 1xPL-T/4P32W HFP M 1 32 3 1 1,8 96 172,8 
Lluminària Superfície PHILIPS TCS125 1xTL5-54W HFP P 1 54 2 1 1,8 108 194,4 
Lluminària Superfície PHILIPS TCS125 2xTL5-28W HFP P 2 28 2 1 1,8 112 201,6 
Lluminària Superfície PHILIPS TCS125 2xTL5-49W HFP P 2 49 17 1 1,8 1666 2998,8 
Lluminària Superfície PHILIPS TCS125 2xTL-D18W HFP P 2 18 1 1 1,8 36 64,8 
Lluminària Superfície PHILIPS TL-D Reflex 36W 1 36 1 1 1,8 36 64,8 
Lluminària Superfície PHILIPS TL-D Reflex 58W 1 58 1 1 1,8 58 104,4 

            2270 4086 

Enllumenat exterior                

Lluminària aplic de paret exterior 6085/218/04  18W 2 18 24 0,5 1,8 864 1555,2 
            864 1555,2 

Endolls   500 47 0,2 1 4700 4700 

            4700 4700 
Secadors de Mans   2000 3 0,5 1 3000 3000 

            3000 3000 

Bombes calefacció   1500 2 1 1 3000 3000 

            3000 3000 

Extractors d'aire   13 13 1 1 169 169 

  

  169 169 

TOTAL 14.515 17.432 
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Quadre elèctric edifici 2 

RECEPTORS LÀMPADES WATTS UNIT.

COEFICIENT POTÈNCIA (Watts) 

US CALC INSTAL·LADA CALCULADA 

Enllumenat emergència              
Lluminaria de Emergencia i Señalització Model IRIS N8S D 16 W 1 16 13 1 1,8 208 374,4 
            208 374,4 

Enllumenat interior                
Lluminària Superfície PHILIPS FBS261 1xPL-C/4P26 W HFP M  1 26 3 1 1,8 78 140,4 
Lluminària Superfície PHILIPS FBS261 1xPL-T/4P32W HFP M 1 32 2 1 1,8 64 115,2 
Lluminària Superfície PHILIPS TCS125 1xTL5-35W HFP P 1 35 4 1 1,8 140 252 
Lluminària Superfície PHILIPS TCS125 1xTL5-54W HFP P 1 54 2 1 1,8 108 194,4 
Lluminària Superfície PHILIPS TCS125 2xTL5-49W HFP P 2 49 9 1 1,8 882 1587,6 

Lluminària Superfície PHILIPS TL-D Reflex 58W 1 58 1 1 1,8 58 104,4 

            1330 2289,6 

Enllumenat exterior                
Lluminària aplic de paret exterior 6085/218/04  18W 2 18 24 0,5 1,8 432 777,6 

            432 777,6 

Endolls   500 30 0,2 1 3000 3000 
            3000 3000 
Bombes calefacció   1500 4 1 1 6000 6000 

            6000 6000 

Extractors d'aire   13 6 1 1 78 78 

  
  78 78 

TOTAL 11.048 12.520 
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Quadre elèctric edifici 3 

RECEPTORS LÀMPADES WATTS UNIT.

COEFICIENT POTÈNCIA (Watts) 

US CALC INSTAL·LADA CALCULADA 

Enllumenat emergència              
Lluminaria de Emergencia i Señalització Model IRIS N8S D 16 W 1 16 25 1 1,8 400 720 
            400 720 

Enllumenat interior                
Lluminària Superfície PHILIPS FBS261 1xPL-T/4P32W HFP M 1 32 4 1 1,8 128 230,4 
Lluminària Superfície PHILIPS FBS261 2xPL-C/2P18W M PG 2 18 1 1 1,8 36 64,8 
Lluminària Superfície PHILIPS TCS125 2xTL5-49W HFP P 2 49 2 1 1,8 196 352,8 
Lluminària Superfície PHILIPS TCS125 2xTL5-54W HFP P 2 54 15 1 1,8 1620 2916 
Lluminària Superfície PHILIPS TL-D Reflex 36W 1 36 5 1 1,8 180 324 
            2160 3888 

Enllumenat exterior                

Lluminària aplic de paret exterior 6085/218/04  18W 2 18 8 0,5 1,8 144 259,2 

Lluminària projecció exterior 2000 W 1 2000 3 0,5 1,8 3000 5400 
            3144 5659,2 

Endolls   500 34 0,2 1 3400 3400 
            3400 3400 

Secadors de Mans   2000 1 0,5 1 1000 1000 
            1000 1000 
Bombes calefacció   1500 2 1 1 3000 3000 

  

  3000 3000 

TOTAL 13.104 17.667 
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Quadre elèctric edifici 4 

RECEPTORS LÀMPADES WATTS UNIT.

COEFICIENT POTÈNCIA (Watts) 

US CALC INSTAL·LADA CALCULADA 

Enllumenat emergència              

Lluminaria de Emergencia i Señalització Model IRIS N8S D 16 W 1 16 23 1 1,8 368 662,4 

            368 662,4 
Enllumenat interior                
Lluminària Superfície PHILIPS FBS261 1xPL-C/4P26W HFP M 1 26 3 1 1,8 78 140,4 
Lluminària Superfície PHILIPS FBS261 1xPL-T/4P32W HFP M 1 32 2 1 1,8 64 115,2 
Lluminària Superfície PHILIPS FGW201 2xPL-C/4P18W HF 2 18 4 1 1,8 144 259,2 
Lluminària Superfície PHILIPS TCS125 1xTL5-35W HFP P 1 35 2 1 1,8 70 126 
Lluminària Superfície PHILIPS TCS125 1xTL5-49W HFP O 1 49 9 1 1,8 441 793,8 
Lluminària Superfície PHILIPS TCS125 2xTL5-28W HFP P 2 28 1 1 1,8 56 100,8 
Lluminària Superfície PHILIPS TCS125 2xTL5-35W HFP P 2 35 4 1 1,8 280 504 
Lluminària Superfície PHILIPS TCS125 2xTL5-54W HFP P 2 54 2 1 1,8 216 388,8 
Lluminària Superfície PHILIPS TCS125 2xTL-D18W HFP P 2 18 9 1 1,8 324 583,2 
Lluminària Superfície PHILIPS TCS125 2xTL-D58W HFP P 2 58 1 1 1,8 116 208,8 

Lluminària Superfície PHILIPS TCW060 2xTL-D36W HF 2 36 4 1 1,8 288 518,4 

Lluminària Superfície PHILIPS TL-D Reflex 36W 1 36 2 1 1,8 72 129,6 
            2149 3868,2 

Enllumenat exterior                

Lluminària aplic de paret exterior 6085/218/04  18W 2 18 7 0,5 1,8 126 226,8 
Lluminària projecció exterior 2000 W 1 2000 1 0,5 1,8 1000 1800 

            1126 2026,8 

Endolls   500 45 0,2 1 4500 4500 

            4500 4500 

Secadors de Mans   2000 3 0,5 1 3000 3000 
            3000 3000 

Bombes calefacció   1500 2 1 1 3000 3000 

  

  3000 3000 

TOTAL 14.143 17.057 
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Quadre elèctric edifici auxiliar 

RECEPTORS LÀMPADES WATTS UNIT.

COEFICIENT POTÈNCIA (Watts) 

US CALC INSTAL·LADA CALCULADA 

Enllumenat emergència              
Lluminaria de Emergencia i Señalització Model IRIS N8S D 16 W 1 16 1 1 1,8 16 28,8 
            16 28,8 
Enllumenat interior              
Lluminària Superfície PHILIPS FBS261 1xPL-R/4P14W HFP M 1 14 3 1 1,8 42 75,6 
Lluminària Superfície PHILIPS FGW201 2xPL-C/4P18W HF 2 18 2 1 1,8 72 129,6 
Lluminària Superfície PHILIPS TCS125 2xTL-D18W HFP P 2 18 4 1 1,8 144 259,2 

            258 464,4 
Enllumenat exterior                

Lluminària aplic de paret exterior 6085/218/04  18W 2 18 1 1 1,8 36 64,8 

            36 64,8 
Endolls   500 5 0,2 1 500 500 

  
  500 500 

TOTAL 810 1.058 
 
 

Quadre elèctric cuina 

RECEPTORS LÀMPADES WATTS UNIT.

COEFICIENT POTÈNCIA (Watts) 

US CALC INSTAL·LADA CALCULADA 
Enllumenat emergència              
Luminaria de Emergencia y Señalización Modelo IRIS N8S D 16 
W 1 16 2 1 1,8 32 57,6 

            32 57,6 
Enllumenat interior                
Lluminària Superfície PHILIPS TCW060 2xTL-D36W HF 2 36 4 1 1,8 288 518,4 
            288 518,4 
Endolls   500 8 0,2 1 800 800 
            800 800 
Campana Extractora   2000 1 0,2 1 400 400 
            400 400 
Cambra Frigorifica   2000 2 1 1 4000 4000 
            4000 4000 
Rentavasos industrial   2000 1 0,2 1 400 400 
Rentaplats industrial   3500 1 0,2 1 700 700 
            1100 1100 
Fregidora   2000 1 0,2 1 400 400 
Microones   900 1 0,2 1 180 180 
Cafetera   2000 1 0,2 1 400 400 

  
  980 980 

TOTAL 7.600 7.856 
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Quadre elèctric edifici piscina 

RECEPTORS LÀMPADES WATTS UNIT.

COEFICIENT POTÈNCIA (Watts) 

US CALC INSTAL·LADA CALCULADA 

Enllumenat emergència              
Lluminaria de Emergencia i Señalització Model IRIS N8S D 16 
W 1 16 1 1 1,8 16 28,8 
            16 28,8 
Enllumenat interior              
Lluminària Superfície PHILIPS TCW060 2xTL-D36W HF 2 36 2 1 1,8 144 259,2 
            144 259,2 

Enllumenat exterior                

Lluminària aplic de paret exterior 6085/218/04  18W 2 18 2 1 1,8 72 129,6 
            72 129,6 
Bombes Piscina   5000 1 1 1 5000 5000 
            5000 5000 
Endolls   500 2 0,2 1 200 200 

  
  200 200 

TOTAL 5.432 5.618 
 
 

Quadre caldera 

RECEPTORS LÀMPADES WATTS UNIT.
COEFICIENT POTÈNCIA (Watts) 
US CALC INSTAL·LADA CALCULADA 

Enllumenat emergència              
Lluminaria de Emergencia i Señalització Model IRIS N8S D 16 
W 1 16 2 1 1,8 32 57,6 
            32 57,6 
Enllumenat interior                
Lluminària Superfície PHILIPS TL-D Reflex 36W 1 36 3 1 1,8 108 194,4 
            108 194,4 
Endolls   500 4 0,2 1 400 400 
            400 400 
Bombes    1500 4 1 1 6000 6000 

  
  6000 6000 

TOTAL 6.540 6.652 
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7.2. DESCRIPCIÓ DELS QUADRES           
 
 
Q. G. CASA DE COLÒNIES 
 
- Quadre Elèctric general , destinat a la i protecció de cadascuna de les Línies d' alimentació als 
quadres secundaris. 
 
- Disposarà d'una potència de càlcul de 91860 W i potència instal·lada de 79192 W. 
 
 
Q. GENERAL SECUNDARI EDIFICI 1 
 
- Quadre de distribució secundària , destinat a l'alimentació dels receptors d'il·luminació i força 
motriu de l'edifici 1. 
 
- Disposarà d'una potència de càlcul de 17432 W i potència instal·lada de 14515 W. 
 
- La protecció en capçalera (al Q.GE. ) del quadre secundari serà un interruptor magnetotèrmic 
trifàsic de 20 A. 
 
- El cable d'alimentació al quadre secundari serà tipus Rv 0,6/1 kV, de 3F x 6 mm ² + 1N x 6 mm ² 
+ TT de coure i del tipus zero al·lògens. 
 
 
Q. GENERAL SECUNDARI EDIFICI 2 
 
- Quadre de distribució secundària , destinat a l'alimentació dels receptors d'il·luminació i força 
motriu de l'edifici 2. 
 
- Disposarà d'una potència de càlcul de 12520 W i potència instal·lada de 11048 W. 
 
- La protecció en capçalera (al Q.GE. ) del quadre secundari serà un interruptor magnetotèrmic 
trifàsic de 20 A. 
 
- El cable d'alimentació al quadre secundari serà tipus Rv 0,6/1 kV , de 3F x 6 mm ² + 1N x 6 mm ² 
+ TT de coure i del tipus zero al·lògens. 
 
Q. GENERAL SECUNDARI EDIFICI 3 
 
- Quadre de distribució secundària , destinat a l'alimentació dels receptors d'il·luminació i força 
motriu de l'edifici 3. 
 
- Disposarà d'una potència de càlcul de 17667 W i potència instal·lada de 13104 W. 
 
- La protecció en capçalera (al Q.GE. ) del quadre secundari serà un interruptor magnetotèrmic 
trifàsic de 20 A. 
 
- El cable d'alimentació al quadre secundari serà tipus Rv 0,6/1 kV , de 3F x 6 mm ² + 1N x 6 mm ² 
+ TT de coure i del tipus zero al·lògens. 
 
 

Q. GENERAL SECUNDARI EDIFICI 4 
 
- Quadre de distribució secundària , destinat a l'alimentació dels receptors d'il·luminació i força 
motriu del Nivell 1 de l'edifici. 
 
- Disposarà d'una potència de càlcul de 17057 W i potència instal·lada de 14143 W. 
 
- La protecció en capçalera (al Q.GE. ) del quadre secundari serà un interruptor magnetotèrmic 
trifàsic de 20 A. 
 
- El cable d'alimentació al quadre secundari serà tipus Rv 0,6/1 kV, de 3F x 6 mm ² + 1N x 6 mm ² 
+ TT de coure i del tipus zero al·lògens. 
 
 
Q. GENERAL SECUNDARI EDIFICI AUXILIAR 
 
- Quadre de distribució secundària , destinat a l'alimentació dels receptors d'il·luminació i força 
motriu de l'edifici auxiliar. 
 
- Disposarà d'una potència de càlcul de 1058 W i potència instal·lada de 810 W. 
 
- La protecció en capçalera (al Q.GE. ) del quadre secundari serà un interruptor magnetotèrmic 
trifàsic de 20 A. 
 
- El cable d'alimentació al quadre secundari serà tipus Rv 0,6/1 kV , de 3F x 6 mm ² + 1N x 6 mm ² 
+ TT de coure i del tipus zero al·lògens. 
 
 
Q. PISCINA 
 
- Quadre de distribució secundària , destinat a l'alimentació dels receptors d'il·luminació i força 
motriu de la sala de màquines de la piscina. 
 
- Disposarà d'una potència de càlcul de 5618 W i potència instal·lada de 5432 W. 
 
- La protecció en capçalera (al Q.GE. ) del quadre secundari serà un interruptor magnetotèrmic 
trifàsic de 20 A. 
- El cable d'alimentació al quadre secundari serà tipus Rv 0,6/1 kV, de 3F x 6 mm ² + 1N x 6 mm ² 
+ TT de coure i del tipus zero al·lògens. 
 
 
Q. CALDERA 
 
- Quadre de distribució secundària , destinat a l'alimentació dels receptors d'il·luminació i força 
motriu de la sala de calderes. 
 
- Disposarà d'una potència de càlcul de 6652 W i potència instal·lada de 6540 W. 
 
- La protecció en capçalera (al Q.GE. ) del quadre secundari serà un interruptor magnetotèrmic 
trifàsic de 20 A. 
 
- El cable d'alimentació al quadre secundari serà tipus Rv 0,6 / 1 kV , de 3F x 6 mm ² + 1N x 6 mm² 
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+ TT de coure i del tipus zero al·lògens. 
 
 
Q. DEPURADORA (EDAR) 
 
- Quadre de distribució secundària , destinat a l'alimentació dels receptors d'il·luminació i força 
motriu de l'Estació Depuradora. 
 
- Disposarà d'una potència de càlcul de 4.000 W i potència instal·lada de 4.000 W. 
 
- La protecció en capçalera (al Q.GE. ) del quadre secundari serà un interruptor magnetotèrmic 
trifàsic de 20 A. 
 
- El cable d'alimentació al quadre secundari serà tipus Rv 0,6 / 1 kV , de 3F x 6 mm ² + 1N x 6 mm 
² + TT de coure i del tipus zero al·lògens. 
 
 
Q. TELECOMUNICACIONS 
 
- Quadre de distribució secundària, destinat a l'alimentació dels receptors d'il·luminació i força 
motriu de l'armari de telecomunicacions. 
 
- Disposarà d'una potència de càlcul de 2.000 W i potència instal·lada de 2.000 W. 
 
- La protecció en capçalera (al Q.GE. ) del quadre secundari serà un interruptor magnetotèrmic 
trifàsic de 20 A. 
 
- El cable d'alimentació al quadre secundari serà tipus Rv 0,6 / 1 kV, de 3F x 6 mm ² + 1N x 6 mm ² 
+ TT de coure i del tipus zero al·lògens . 
 
 
Q. CUINA 
 
- Quadre de distribució secundària , destinat a l'alimentació dels receptors d'il·luminació i força 
motriu de la cuina. 
- Disposarà d'una potència de càlcul de 7856 W i potència instal·lada de 7600 W. 
 
- La protecció en capçalera (al Q.GE. ) del quadre secundari serà un interruptor magnetotèrmic 
trifàsic de 20 A. 
 
- El cable d'alimentació al quadre secundari serà tipus Rv 0,6 / 1 kV, de 3F x 6 mm ² + 1N x 6 mm ² 
+ TT de coure i del tipus zero al·lògens. 
 
 
7.3. CÀLCULS JUSTIFICATIUS           
 
S'han efectuat els càlculs de les línies del sistema elèctric de la casa de colònies pel sistema de 
intensitat màxima o densitat de corrent, tenint en compte les seccions dels conductors, les 
caigudes de tensió resultants, cuidant no sobrepassar els valors màxims admissibles segons les 
instruccions tècniques complementàries al REBT.  
 
Els valors obtinguts es reflecteixen en els esquemes-taules de càlculs que s'adjunten als plànols. 

7.4. DISTRIBUCIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES          
 
Línies quadre edifici 1 
 
L 1 . 
A ) Línia d'alimentació a les bombes dels circuits de calefacció de l'edifici 1. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 10 kA . 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
L 2 . 
A ) Línia d'alimentació a l'enllumenat exterior de l'edifici 1. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 10 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
L 3 . 
A ) Línia d'alimentació a preses de corrent de la planta baixa de l'edifici 1. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 6 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
L 4 . 
A ) Línia d'alimentació als receptors d'enllumenat normal i emergència de la planta baixa de 
l'edifici 1. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 6 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
L 5 . 
A ) Línia d'alimentació al quadre de la planta primera de l'edifici 1. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 10 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 4 mm2 + TT de secció. 
 
L 6 . 
A ) Línia d'alimentació als quadres dels dormitoris 4, 5, 6 i 7 de la planta primera de l'edifici 1. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic trifàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc de 10 
kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 4 x 4 mm2 + TT de secció. 
 
L 7 . 
A ) Línia d'alimentació als quadres dels dormitoris 1,2 i 3  de la planta primera de l'edifici 1. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic trifàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc de 6 
kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 4 x 4 mm2 + TT de secció. 
 
L 8 . 
A ) Línia d'alimentació dels extractors dels banys de la planta primera de l'edifici 1. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 6 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
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L 9 . 
A ) Línia d'alimentació a preses de corrent comuns i de cambres humides de la planta baixa de 
l'edifici 1. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 6 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 4 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
L 10 . 
A ) Línia d'alimentació als receptors d'enllumenat normal i emergència de la planta primera de 
l'edifici 1. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 10 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
 
Línies quadre edifici 2 
 
L 11 . 
A ) Línia d'alimentació als quadres dels dormitoris 1,2, 3 i 4 de la planta primera de l'edifici 2. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic trifàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc de 6 
kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 4 x 4 mm2 + TT de secció. 
 
L 12 . 
A ) Línia d'alimentació dels extractors dels banys de la planta primera de l'edifici 2. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 6 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
L 13 . 
A ) Línia d'alimentació a les bombes dels circuits de calefacció de l'edifici 2. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 10 kA . 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
L 14 . 
A ) Línia d'alimentació a l'enllumenat exterior de l'edifici 2. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 10 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
L 15 . 
A ) Línia d'alimentació a preses de corrent de la planta baixa de l'edifici 2. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 6 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
L 16 . 
A ) Línia d'alimentació als receptors d'enllumenat normal i emergència de la planta baixa de 
l'edifici 2. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 

de 6 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
 
Línies quadre edifici 3 
 
L 17 . 
A ) Línia d'alimentació de projector d'enllumenat exterior. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 6 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
L 18 . 
A ) Línia d'alimentació de projector d'enllumenat exterior. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 6 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
L 19 . 
A ) Línia d'alimentació de projector d'enllumenat exterior. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 6 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
L 20 . 
A ) Línia d'alimentació a les bombes dels circuits de calefacció de l'edifici 3. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 10 kA . 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
L 21 . 
A ) Línia d'alimentació a l'enllumenat exterior de l'edifici 3. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 10 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
L 22 . 
A ) Línia d'alimentació a preses de corrent de la planta primera de l'edifici 3. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 6 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
L 23 . 
A ) Línia d'alimentació a preses de corrent de la planta baixa de l'edifici 3. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 6 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
L 24 . 
A ) Línia d'alimentació als receptors d'enllumenat normal i emergència de la planta primera de 
l'edifici 3. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
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de 10 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
L 25 . 
A ) Línia d'alimentació als receptors d'enllumenat normal i emergència de la planta baixa de 
l'edifici 3. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 10 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
 
Línies quadre edifici 4 
 
L 23 . 
A ) Línia d'alimentació a quadre planta baixa edifici 4. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic trifàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc de 6 
kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 4 x 4mm2 + TT de secció. 
 
L 24 . 
A ) Línia d'alimentació a quadre planta primera edifici 4. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic trifàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc de 10 
kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 4 x 4 mm2 + TT de secció. 
 
L 25 . 
A ) Línia d'alimentació a quadre planta segona edifici 4. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic trifàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc de 10 
kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 4 x 4 mm2 + TT de secció. 
 
L 26 . 
A ) Línia d'alimentació de projector d'enllumenat exterior. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 6 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
L 27 . 
A ) Línia d'alimentació a l'enllumenat exterior de l'edifici 4. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 10 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
L 28.  
A ) Línia d'alimentació a les bombes dels circuits de calefacció de l'edifici 4. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 10 kA . 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
L 29 . 
A ) Línia d'alimentació a preses de corrent comuns i de cambres humides de la planta baixa de 
l'edifici 4. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 

de 6 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 4 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
L 30 . 
A ) Línia d'alimentació als receptors d'enllumenat normal i emergència de la planta baixa de 
l'edifici 4. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 10 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
L 31 . 
A ) Línia d'alimentació a preses de corrent comuns i de cambres humides de la planta primera 
de l'edifici 4. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 6 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 4 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
L 32 . 
A ) Línia d'alimentació als receptors d'enllumenat normal i emergència de la planta primera de 
l'edifici 4. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 10 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
L 33 . 
A ) Línia d'alimentació a preses de corrent comuns i de cambres humides de la planta segona 
de l'edifici 4. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 6 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 4 x 2,5 mm2 + TT de secció. 

 
L 34.  
A ) Línia d'alimentació als receptors d'enllumenat normal i emergència de la planta segona de 
l'edifici 4. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 10 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
 
Línies quadre elèctric piscina 
 
L 35. 
A ) Línia d'alimentació per a les bombes de piscina. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic trifàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc de 6 
kA . 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 4 x 2,5 mm2 + TT de secció . 
 
L 36.  
A ) Línia d'alimentació de les preses de corrent de la sala de màquines de la piscina 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic trifàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc de 6 
kA . 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 4 x 2,5 mm2 + TT de secció . 
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L 37 . 
A) Línia d'alimentació als receptors d'enllumenat normal i d'emergència i senyalització.  
B) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc de 
6 kA.  
C) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
 
Línies quadre elèctric edifici auxiliar 
 
L 37 . 
A ) Línia d'alimentació de les preses de corrent de l'edifici auxiliar. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 6 kA . 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
L 38 . 
A) Línia d'alimentació als receptors d'enllumenat normal i d'emergència i senyalització.  
B) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc de 
6 kA.  
C) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
Línies quadre elèctric caldera 
 
L 39 . 
A ) Línia d'alimentació de bombes de calefacció i a.c.s. i de preses de corrent . 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic trifàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc de 6 
kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 4 x 4 mm2 + TT de secció. 
 
L 40 . 
A) Línia d'alimentació als receptors d'enllumenat normal i d'emergència i senyalització.  
B) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc de 
6 kA.  
C) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
 
Línies quadre elèctric cuina 
 
L 41.  
A) Línia d'alimentació a aparells varis.  
B) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc de 
6 kA.  
C) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 4 mm2 + TT de secció. 
 
L 42 . 
A ) Línia d'alimentació a rentavasos i rentaplats. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc 
de 6 kA. 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 4 mm2 + TT de secció. 

 
L 43.  
A) Línia d'alimentació a cambra frigorífica cuina. 
B) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic trifàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc de 6 

kA.  
C) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 4 x 4 mm2 + TT de secció. 
 
L 44 . 
A) Línia d'alimentació a cambra frigorífica rebost. 
B) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic trifàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc de 6 
kA.  
C) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 4 x 4 mm2 + TT de secció. 
 
L 45 . 
A) Línia d'alimentació a campana extractora cuina. 
B) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic trifàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc de 6 
kA.  
C) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 4 x 4 mm2 + TT de secció. 
 
L 46. 
A ) Línia d'alimentació de les preses de corrent de la cuina. 
B ) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic trifàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc de 6 
kA . 
C ) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 4 x 2,5 mm2 + TT de secció . 
 
L 47. 
A) Línia d'alimentació als receptors d'enllumenat normal i d'emergència i senyalització.  
B) Estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic monofàsic tipus reflex de 10 A, amb Icc de 
6 kA.  
C) Cable d'alimentació tipus RV 0,6 / 1 kV de 2 x 2,5 mm2 + TT de secció. 
 
 
7.5. CÀLCUL DE LA LÍNIA DE TERRA           
 
Per al càlcul de la línia de terra s'ha de considerar que s'admet una resistència admitida de 37 
Ohms. Partint d'aquesta dada i la resistivitat del terreny (300 Ohms m), calcularem el nombre de 
piquetes a inserir al terreny per edifici. 

 
 
 

FÓRMULA DE CÀLCUL LÍNIA DE TERRA 
 

 
Ra= 2r/La 

 

 
Ra = Resistència anell 

 
Rp= r/Lp 

 
Rp= Resistència piquetes 

Lp= Longitud piquetes 
 

 
1/Rt= 1/Ra + 1/Rp 

 

 
Rt= Resistència total 
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RESISTÈNCIA DE LÍNIA DE TERRA DE CADA EDIFICI 

 
 

Rt = 2· r/La + (2 x n x Lp) 
 

On, n= nombre de piquetes i r= resistivitat del terreny 
 

 
EDIFICI 1 

 
Rt = 2· 300/79,54 + (2 x 4 x 3)=  

5,79Ω 
 

 
EDIFICI 2 

 
Rt = 2· 300/53,37 + (2 x 4 x 3)=  

7,75 Ω 
 

 
EDIFICI 3 

 
Rt = 2· 300/64,16 + (2 x 4 x 3)=  

6,81Ω 
 

 
EDIFICI 4 

 
Rt = 2· 300/49,52 + (2 x 5 x 3)=  

7,54Ω 
 

 
EDIFICI AUXILIAR 

 
Rt = 2· 300/20,62 + (2 x 4 x 3)=  

13,44Ω 
 

 
EDIFICI PISCINA 

Rt = 2· 300/20,64 + (2 x 4 x 3)=  
13,44Ω 
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8. Instal·lació de telecomunicacions 
 
 
8.1. MÈTODE DE DIMENSIONAMENT          
 
Per al correcte dimensionat d’aquesta instal·lació es realitzarà l’indicat al reial decret 346/2011, 
d’11 de març, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les infraestructures comunes de 
telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior de les edificacions. 
 
Com a norma general, les canalitzacions han d'estar, com a mínim, a 100 mm de qualsevol 
encontre entre dos paraments. 
 
 
a) Dimensionat de l’arqueta d’entrada          
 
Aquesta es dimensiona segons el nombre de punts d’accés a a cada edifici als quals dona 
servei. L’arqueta d’entrada ha de tenir les següents dimensions mínimes: 
 

 
 
S’hi instal·len PAU a les següents estances: 
 

Edifici Estança 
Edifici 1 Sala d'estar i sala d'activitats 
Edifici 2 Sala d'activitats 
Edifici 3 Menjador, sala d'activitats i sala de 

monitors 
Edifici 4 Despatx, sala de monitors 

Edifici auxiliar Habitació 
 
Per tant, 5 PAU, i l’arqueta d’entrada haurà de ser de 400 x 400 x 600 mm. 
 
 
b) Dimensionat de la canalització externa         
 
La canalització externa que va des de l'arqueta d'entrada fins al punt d'entrada general a 
l'edificació, tan rectilínia de forma com sigui possible, ha d’estar constituïda per tubs de 63 mm 
de diàmetre exterior, en nombre mínim i amb la utilització fixada en la següent taula, en funció 
del nombre de PAU de l'edificació als quals dóna servei: 
 
S’han de col·locar arquetes de pas, intercalades en la canalització externa, amb dimensions 
mínimes interiors de 400 x 400 x 400 mm, en el punt d'intersecció de dos trams rectes no alineats. 
 

 
 

 
 
Així doncs, el nombre de tubs de la canalització externa seran 4, tal i com mostra a taula. 
 
 
c) Punt d’entrada general            
 
És l'element passa murs que permet l'entrada a l'edificació de la canalització externa, capaç 
d'albergar els tubs de 63 mm de diàmetre exterior que provenen de l'arqueta d'entrada. 
 
Quan la canalització sigui mitjançant tubs, s’han de col·locar registres d'enllaç (armaris, 
arquetes o 
caixes de derivació) en els casos següents: 
 
a) Cada 30 m de longitud en canalització encastada o 50 m en canalització per superfície. 
 
b) Cada 50 m de longitud en canalització subterrània per a trams totalment rectes. 
 
c) En el punt d'intersecció de dos trams rectes no alineats. 
 
d) Dins dels 600 mm abans de la intersecció en un sol tram dels dos que hi hagi. En aquest últim 
cas, la corba en la intersecció ha de tenir un radi mínim de 350 mm i no presenta , deformacions 
en la part còncava del tub. 
 
Les dimensions mínimes d'aquests registres d'enllaç són 450 x 450 x 120 mm (altura x amplada x 
profunditat) per al cas de registres en paret. 
 
Per al cas d'arquetes, les dimensions interiors mínimes són 400 x 400 x 400 mm. 
 
 
d) Dimensions del RITU            

Al ser un RITU, el recinte ha de tenir les següents mesures mínimes: 
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El RITU es situarà a planta baixa de l’edifici 4 amb unes dimensions de 1000 (amplada) x 500 
(profunditat) x 2000 (altura) en mm. 
 
e) Dimensionat de la canalització principal         
 
El seu dimensionat anirà en funció del nombre de pau, en funció de la taula de més endavant. 
 
La canalització principal tindrà un total de 5 PAU i a mesura que hi hagi menys PAU’s a alimentar 
s’anirà disminuint el número de tubs a instal·lar. 
 
La canalització principal haurà de tenir: 
 
-1 Tub RTV 
-1 Tub de cables parells/cables trenats. 
-1 Tub cable coaxial 
-1 Tub de cable de fibra òptica 
-1 Tub de reserva. 
 
Total = 5 tubs de diàmetre 40 mm. 
 

 
 
 

f) Dimensionat de la canalització interior (PAU)         
 

Al punt d’accés dels usuaris s’ha de col·locar en la derivació un registre de pas tipus A del qual 
han de sortir a l'habitatge 3/4 tubs de 25 mm de diàmetre exterior, amb la utilització següent: 
 
a) Un per a cables de parells o parells trenats i per als cables de fibra òptica. 
b) Un per a cables coaxials de serveis de TBA. 
c) Un per a cables coaxials de serveis de RTV. 
d) Un per a cables de fibra òptica. 
 
 
g) Dimensionat de la canalització secundaria         
 

Del registre secundari surten canalitzacions secundàries que han de ser de capacitat suficient 
per allotjar tots els cables per als serveis de telecomunicació de les PAU a les quals serveixin. 
Aquesta canalització es materialitza mitjançant tubs, que en els seus trams comunitaris ha de ser 
com a mínim de 4 tubs de 25 mm de diàmetre, que s’han de destinar al següent: 
 
a) Un per a cables de parells o parells trenats. 
b) Un per a cables coaxials de serveis de TBA. 
c) Un per a cables coaxials de serveis de RTV. 
d) Un per a cables de fibra òptica. 
 
El seu nombre, en funció del tipus de cables que allotgin i del nombre de PAU que atenguin, i les 
seves dimensions mínimes s’han de determinar d'acord amb la taula següent: 
 

 
 
 
h) Registres de pas             
 
Els registres de pas són caixes amb entrades laterals preiniciades i iguals en les seves quatre 
parets, a les quals es poden acoblar cons ajustables multi diàmetre per a entrada de tubs. Es 
defineixen tres tipus de les següents dimensions mínimes, nombre d'entrades mínimes de cada 
lateral i diàmetre de les entrades: 
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D’aquests tres tipus de registres de pas, el que farem servir serà el de tipus A i B, segons 
necessitat, abans de l’entrada a cada estança. 
 

 
 
 
 
i) Registres de terminació de xarxa (RTR)          
 
Han d’estar a l'interior de l'habitatge, local, oficina o estança comuna de l'edificació i encastats 
en la paret i en muntatge superficial quan sigui mitjançant canal; han de disposar de les 
entrades necessàries per a la canalització secundària i les d'interior d'usuari que hi accedeixin.  
 
Les seves dimensions mínimes, per a una opció encastable en envà i disposició de l'equipament 
principalment en vertical, seran de 500 x 600 x 80 mm (en què aquesta última dimensió és la 
profunditat). 
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9. Instal·lació de protecció contra incendis 
 
9.1. DIMENSIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS       
 
Per a establir el nivell de protecció de la instal·lació de contra incendis seguirem els paràmetres 
establerts al DB-SI (Seguretat en cas d’Incendi), que són els següents: 
 
Extintors portàtils             

 
Se’n col·locarà un d'eficàcia 21A -113B a 15 m de recorregut en cada planta, com a màxim, 
des de tot origen d'evacuació i a les zones de risc especial anteriors. 
 
Boques d'incendi equipades          
  
 
Se’n col·locaran si la superfície construïda excedeix de 1.000 m2 o l'establiment està previst per 
donar allotjament a més de 50 persones. En el nostre cas la superfície construïda és inferior als 
1000 m² per a cada edifici, però A i de 1600 m2per a l’edifici B i està previst donar allotjament a 
114 persones. Per tant se’n col·locarà un a cada planta que abasti a 25 m lineals. 
 
Instal·lació automàtica d'extinció           
 
Es farà la instal·lació si l'altura d'evacuació excedeix de 28 m o la superfície construïda de 
l'establiment excedeix de 5.000 m2. 
Excepte una altra indicació en relació amb l'ús, a tot edifici l'altura del qual d'evacuació 
excedeixi de 80 
m. En cuines en les quals la potència instal·lada excedeixi de 20 kW en ús Hospitalari o 
Residencial Públic o de 50 kW en qualsevol altre ús. 
En el nostre cas la potència instal·lada a la cuina és de 40 kW, per tant haurem d’instal·lar un 
sistema automàtic d’extinció a la cuina 1. A la resta dels edificis no en farem la instal·lació, ja 
que la superfície construïda de cada edifici per separat no supera els 5.000 m2. 
 
 
Sistema de detecció i d’alarma d’incendi        
  
 
S’instal·larà un sistema de detecció i d’alarma d’incendi si la superfície construïda excedeix de 
500 m2, per tant, haurem de realitzar la instal·lació. 
 
 
Número de sortides d’evacuació           

A l’apartat 3 del DB SI 3, s’indica el número de sortides que hi ha d’haver en cada cas, com a 
mínim, així com la longitud dels recorreguts d’evacuació fins a elles. La taula 3.1 indica aquests 
paràmetres per a plantes amb una única sortida i plantes amb més d’una sortida. 
 
Per als edificis de més d'una sortida tenim que: 
 
L’edifici 1 està inclòs a “plantes o recintes que disposen de més d’una sortida de planta o 
sortida de recinte respectivament” per planta baixa i planta primera. 
 
L’edifici 2 està inclòs a “plantes o recintes que disposen de una única sortida de planta o sortida  

 
 
de recinte respectivament” per a planta baixa i a “plantes o recintes que disposen de més 
d’una sortida de planta o sortida de recinte respectivament” per planta primera. 
 
L’edifici 3 està inclòs a “plantes o recintes que disposen de una única sortida de planta o sortida 
de recinte respectivament” per a planta baixa i a “plantes o recintes que disposen de més 
d’una sortida de planta o sortida de recinte respectivament” per planta primera. 
 
L’edifici 4 està inclòs a “plantes o recintes que disposen de una única sortida de planta o sortida 
de recinte respectivament”. 
 
- La longitud dels recorreguts d'evacuació fins a alguna sortida de planta no ha d’excedir de 50 
m. La longitud màxima d'evacuació en el nostre cas és de 28 metres, inferior als 50 m màxims. 
 
- La planta de sortida de l’edifici ha de comptar amb més d’una sortida quan la ocupació total 
de l’edifici excedeixi de 500 persones. En el nostre cas, no s'excedeix en cap edifici de 500 
persones d'ocupació. 
 
- Cada planta compta amb dues sortides. La planta baixa té un total de 417 persones, tot i que 
no sobrepassa el límit tenim dues sortides de planta. A la taula següent podem veure el número 
de persones per estança a planta baixa. 
 
Per als edificis d'una sortida tenim que: 
 
-Passadissos i rampes: A  ≥ P/200 ≥ 1,00 m. 
 
 
Dimensionat d’elements d’evacuació          

El dimensionat dels elements d’evacuació el realitzem conforme a la taula 4.1 del del DB SI 3 del 
CTE. -Portes i passos: A ≥ P/200 ≥ 0,80 m L’amplada de totes les escales de l’hotel serà de: 1,10 
m. 
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9.2. COMPLIMENT DEL CTE-DB-SI: SEGURETAT EN CAS D'INCENDI      
 
 
SECCIÓ SI-1-PROPAGACIÓ INTERIOR 
 
 
COMPARTIMENTACIO EN SECTORS D' INCENDI         
 
 
Els edificis objecte del projecte constitueixen un sector d'incendi:  
 
- Residencial Públic: Zones comunes i dormitoris de l'alberg. L'edifici pot constituir, tot ell, un 
sector d'incendi per tenir una superfície construïda menor de 2.500 m². Els dormitoris han de tenir 
parets El 60. 
 
 
LOCALS I ZONES DE RISC ESPECIAL           
 

Locals de risc especial            

Els locals i zones de risc especial integrats a l’edifici es classifiquen conforme als graus de risc alt, 
mitjà i baix, segons els criteris que s’estableixen a la taula 2.1 del DB SI-1, apartat 3 del CTE. 
Sabent el tipus de risc es seguiran les prescripcions exigides per el risc especial específic a la 
taula 2.2 del mateix document bàsic. 

A continuació, es mostra la classificació de locals i zones de risc, segons la taula 2.1 esmentada, 
de la casa de colònies: 
 

Classificació dels locals i zones de risc especial integrades a l'edifici 
Ús previst de la zona Risc Baix Risc Mitjà Risc Alt Volum o Sup. 

Magatzem 100<V≤ 200 m3 200<V≤ 400 m3 V>400 m3 55m3 = no te risc 
Cuines segons 

potència instal·lada 
 

20<P≤30 kW 
 

30<P≤50 kW 
 

P>50 kW 
 
30 KW 

Sala màquina 
frigorífica 

 
P≤400 kW 

 
P>400 kW 

 
/ 

0,975kW = no te 
risc 

Local comptadors 
electricitat i quadres 

generals 

 
 

En tot cas 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidament, es mostra les condicions de resistència al foc que estableix la taula 2.2 d’aquestes 
zones de risc especial integrades a l’edifici: 
 

Condicions de les zones de risc especial integrades a l'edifici 
Característiques Risc Baix Risc Mitjà Risc Alt 

Resistència al foc de l'estructura 
portant. 

 
R 90 

 
R 120 

 
R 180 

Resistència al foc de les parets i 
sostres que separen la zona de la 

resta de l'edifici. 

 
 

El 90 

 
 

El 120 

 
 

El 180 

Portes de comunicació amb la 
resta de l'edifici. 

 
EI2 45-C5 

 
2 x EI2 30 -C5 

 
2 x EI2 45-C5 

 
Màxim recorregut fins a una 

sortida del local. 

 
 
≤ 25 m 

 
 

≤ 25 m 

 
 

≤ 25 m 

 

Els llocs on hi ha un risc d'incendi especial són les zones on hi ha risc elèctric, el local de calderes 
i la cuina, amb un risc especial baix: 

 

- Cuina, segons potència instal·lada:  20 < P  30 Kw  Risc baix. 

Per determinar la potència instal·lada a la cuina només es consideraran els aparells destinats a 
la preparació d'aliments. Les fregidores i les paelles basculants es computaran a raó d'1 kW per 
cada litre de capacitat, independentment de la potència que tinguin. 

Així doncs, la potència instal·lada a la cuina serà: 

 

Cuina con quatre fogons = 4 x 1 kW =    4 kW. 

Forn      16 kW. 

Fregidora de 10 L. x 1 kW =    10 kW. 

TOTAL POTÈNCIA INSTAL·LADA  30 kW. 

 

Els sistemes d'extracció de fums de la cuina han de complir a més: 

 Les campanes han d'estar almenys separades 50 cm. de qualsevol material que no sigui 
A1. 

 Els conductes han de ser independents de tota altra extracció o ventilació i exclusius per 
a cada cuina. Han de disposar de registres per a inspecció i neteja en els canvis de 
direcció amb angles majors que 30 º i cada 3 metres com a màxim de tram horitzontal. Els 
conductes que discorrin per l'interior de l'edifici, així com els que discorrin per façanes a 
menys de 1,50 m de distància de zones que no siguin almenys el 30 o de balcons, 
terrasses o forats practicables tindran una classificació El 30. 

 Els filtres han d'estar separats de focus de calor més de 1,20 metres si són tipus graella o 
de gas, i més de 0,50 m si són d'altres tipus. Han de ser fàcilment accessibles i 
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desmuntables per la seva neteja, tenir una inclinació més gran que 45 º i posseir una 
safata de recollida de greixos que condueixi aquestes fins a un recipient tancat amb 
capacitat inferior a 3 litres. 

 

- Sala de caldera, amb potència útil nominal P=179, 25 kW :  70 < P  200 kW, sala de caldera  
Risc baix. 

- Local de comptadors d'electricitat: Risc baix en tot cas, local d'electricitat  Risc baix. 

Les característiques dels locals de risc especial baix són:  

-La Resistència al Foc de l'estructura portant serà R 90.  

-La Resistència al Foc de les Parets i Sostres que separen la zona de la resta de l'edifici serà EI 
90.  

-Les Portes de Comunicació amb la Resta de l'Edifici seran EL2 45-C5.  

-El màxim recorregut d'evacuació fins a alguna sortida des del local serà <= 25 m. 

 
 
ESPAIS OCULTS. PAS D'INSTAL·LACIONS A TRAVÉS D'ELEMENTS DE COMPARTIMENTACIÓ I INCENDIS 
 

No hi ha en cap edifici espais ocults. 

 
REACCIÓ AL FOC DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO   
 
Els revestiments dels elements constructius dels edificis hauran de complir les condicions de 
reacció al foc següents: 
 

-Revestiment de sòls EFL.  
-Revestiment de sostres i parets C-s2, d0.  

 
Els revestiments dels elements constructius dels locals de risc especial han de complir les 
condicions de reacció al foc següents: 
 

-Revestiment de sòls BFL-s1.  
-Revestiment de sostres i parets B-s1, d0. 

 
 
SECCIÓ SI-2. PROPAGACIÓ EXTERIOR 
 
MITJANERES I FAÇANES            
 
 
Cada edifici de la casa de colònies  es troba aïllat, de manera que no té cap mitgera amb un 
altre edifici.  
 
Tan en la façana com en la coberta, ja que tot l'edifici constitueix un únic sector d'incendi i no 
tenim cap local de risc especial alt, no caldrà limitar el risc de propagació. 
 

SECCIÓ SI-3. EVACUACIÓ D'OCUPANTS 
 
COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS DE EVACUACIÓ         

Com que es tracta d'un conjunt de cases aïllades sense cap altre ús que no sigui el de casa de 
colònies/alberg, no ha de complir cap condició especial. 
 
 
CÀLCUL DE LA OCUPACIÓ            

Per tractar-se d'ús residencial públic s'ha de considerar una ocupació de:  

- 20 persones / m² sup. útil en zones d'allotjament.  

- 1 persona / m² sup. útil en sales d'ús múltiple. 

- 2 persones / m² sup. útil en vestíbuls generals i zones generals d'ús públic.  

- 3 persones / m² sup. útil en lavabos de planta. 

- 40 persones / m² sup. útil en magatzems. 

Així doncs, tenim: 

- Superfície útil en sales d'ús múltiple (despatx, cuina, magatzems) =  93,89 m² / 1 = 4,69 = 5 
persones. 

- Superfície útil sala de estar=  81,65 m² / 1 = 81,65 = 82 persones. 

- Superfície útil vestíbuls generals i zones d'ús públic (vestíbuls, menjador, escales i lavabos 
comuns) =  165,65 m² / 2 = 82,82 = 83 persones. 

- Superfície útil zones allotjament =  m² / 20 = 47,02 = 47 persones. 

- 8 treballadors que donen servei a la casa de colònies. 

TOTAL= 8 + 170 + 47 = 228 persones, tot i això l'alberg té una capacitat real limitada a 160 
persones (nom de Llits que hi ha a la casa) Més el personal que hi treballi. Tenint en compte 
això, considerarem una ocupació màxima de 150 persones. 
 
 
NOMBRE DE SORTIDES I LONGITUD DELS RECORREGUTS D'EVACUACIÓ     
 
Es disposen de diverses sortides de planta i:  
 
- La longitud dels recorreguts d'evacuació fins a una sortida de planta no excedeix de 35 m. per 
tractar-se d'ús residencial públic. 
 
- La longitud dels recorreguts d'evacuació des del seu origen fins a arribar a algun punt des del 
qual hi hagi almenys dos recorreguts alternatius no excedeix de 25 m. a cada edifici. 
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DIMENSIONAT DELS MITJANS D'EVACUACIÓ         

Portes i espais de pas: A  P / 200 > 0,80 m  A > 150 / 200 > 0,75 m. La porta d'entrada principal té 
una amplada practicable de 1,70m. Les altres portes d'entrada a las zones de dormitoris tenen 
una amplada practicable de 80 cm. a 100 cm. 

Passadissos i  rampes: A  P / 200 > 1,00 m  A > 150 / 200 > 0,75 m. Els passadissos tenen una 
amplada més gran en tots els casos, sent el més desfavorable el pas als lavabos comuns de 
Planta Baixa, on aquesta dimensió es d'1 metre.  

Totes les rampes tenen una amplada de 1,20 metres. 

Escales no protegides:  

Per evacuació descendent: A  P / 160, A > 150 / 160 > 0,93 m. Les escales tenen una amplada 
de 1,00 metres o 1,10 metres. 

Escales protegides: E  3S + 160 AS , sent: 

E = suma ocupants assignats fins la sortida dels edificis = 11 persones. 

S = superfície útil recinte escala = 16,09 m². 

AS= amplada escala a l'arribada = 1,00 m. 

11< 3 x 16,09 + 160 x 1 < 208,27, per tant compleix. A més, a la mateixa plantes baixes s'hi troben 
sortides directes a un espai exterior segur. 

En zones a l'aire lliure: 

Passadissos i rampes: A  P / 600  1 metro, A > 150 / 600 > 0,25 m. Els passadissos tenen una 
amplada de 3 m. 

Escales: A  P / 480  1 metro, A > 150 / 480 > 0,31 m. Les escales tenen una ampalda de 3 m. 

 
PROTECCIÓ DE LES ESCALES           

En el cas de la casa de colònies, per tractar-se l'edifici 4 de edifici residencial públic amb 
alçada menor de 28 metres, les escales han de ser protegides en el cas de l'evacuació 
descendent. 
 
 
PORTES SITUADES EN RECORREGUTS D'EVACUACIÓ        

La porta serà abatible amb eix de gir vertical i caldrà que obri en el sentit de l'evacuació, ja que 
l'ocupació és superior a 100 persones en ús residencial públic. 

 
 
SEÑALIZACIÓ DELS MITJANS D'EVACUACIÓ         

S'utilitzaran els senyals de sortida d'ús habitual o emergència definides en la norma UNE 
23034:1998. Així doncs, es situaran a:  

- Les sortides de recinte, planta o edifici tindran un senyal amb el rètol "SORTIDA".  

- Es disposaran senyals indicatius de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen 
d'evacuació, així com en els punts dels recorreguts d'evacuació que puguin induir a error.  

- Els senyals es disposaran de forma coherent amb l'assignació d'ocupants que es pretengui fer 
a cada sortida.  

La mida dels senyals serà 210x210 mm, ja que la distància d'observació del senyal no excedirà 
els 10 m. 
 
 
CONTROL DELS FUMS D'INCENDI           

No serà necessària la instal·lació de cap sistema de control del fum ja que l'edifici no es troba 
dins de cap dels supòsits indicats. 

 
 
SECCIÓ SI-4. DETECCIÓ, CONTROL I EXTINCIÓ DE L'INCENDI 
 
 
DOTACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS      
 

En general:  

- Extintors portàtils d'eficàcia 21A-113B:  

 En tots els locals de risc especial baix es hauran de disposar extintors situats:  

-A l'exterior, pròxim a la porta d'accés, que podrà servir a diversos locals o zones.  

-A l'interior del local.  

 Cada 15 metres de recorregut màxim en totes les plantes de l'edifici.  

- Instal·lació automàtica d'extinció: en el cas de la cuina, per excedir la potència instal·lada de 
20 kW. en ús residencial públic.  

Per tractar-se d'ús residencial públic també s'hauran de preveure:  

- Boques d'incendi: en donar allotjament a més de 50 persones.  

- Sistema de detecció i d'alarma d'incendi: en excedir la superfície construïda de més de 500 
m². Els edificis de la casa de colònies no ho necessiten, ja que la superfície total de cada edifici 
que conforma la casa de colònies és pròxim als 500 m² però no els sobrepassa. Tot i això, com 
que a la casa de colònies majoritàriament s'hi allotjaran infants, es col·locarà el sistema de 
detecció per tal de que la casa sigui més segura en cas d'incendi. 

- Hidrants exteriors: no se'n necessita, ja que cap dels edificis sobrepassa ni és pròxim als 2000 m² 
de superfície construïda. 
 
 
SEÑALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS   
 

Els extintors, boques d'incendi, polsadors manuals d'alarma i dispositius de tret de sistema 
d'extinció s'hauran de senyalitzar mitjançant senyals definides a la norma UNE 23033-1 la 
grandària serà:  

-210x210 mm, quan la distància d'observació d'aquest senyal no sigui major a 10m.  

-420x420 mm, quan la distància d'observació d'aquest senyal estigui compresa entre 10 i 20 m.  



126 DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS D'UNA CASA DE COLÒNIES 

-594x594 mm, quan la distància d'observació d'aquest senyal estigui compresa entre 20 i 30 m.  

Aquests senyals han de ser visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament a 
l'enllumenat normal. 
 
 
SECCIÓ SI-5. INTERVENCIÓ DE BOMBERS 
 
CONDICIONS D'APROXIMACIÓ I ENTORN          
 
 
Aproximació als edificis            

Com que l'altura de l'edifici és inferior a 9 metres, no serà necessari justificar aquest apartat. 
 
 
SECCIÓ SI-6. RESISTÈNCIA AL FOC DE L'ESTRUCTURA 
 
ELEMENTS ESTRUCTURALS PRINCIPALS          
 

La resistència al foc exigible als elements estructurals per a Ús residencial públic en Plantes 
sobre rasant i amb una alçada d'evacuació menor a 15 m és de R60. En els locals de risc 
especial baix, la resistència al foc exigible a l'estructura serà R 90.  

En el cas dels suports, en aquest cas pilars de formigó armat de 30x30 cm. amb un revestiment 
de les armadures de 4 cm., es disposa d'una resistència al foc de R 120.  

En el cas del forjat, tenim, des de l'interior: paviment de gres, sobre capa de seient de morter 
de ciment de 3 cm. de gruix, capa de compressió de 5 cm. amb armadures de repartiment 
sobre forjat constituït per "nervis" de formigó armat i cassetons de formigó lleuger de 25 cm. 
d'alçada i arrebossat inferior de 1,5 cm. d'guix. H. total forjat 35 cm. Això suposa una R 120. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3. COMPLIMENT DEL CTE-DB-SU: SEGURETAT D'UTILITZACIÓ       
 
 
SECCIÓ SU-4.  DAVANT AL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADECUADA 
 
ENLLUMENAT NORMAL EN ZONES DE CIRCULACIÓ        
 

S'hauran de garantir els paràmetres que es mostren a la següent taula: 

 

 

El factor d'uniformitat mig serà del 40% com a mínim. 

 
 
ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA           
 
Dotació              

L'edifici disposarà d'un enllumenat d'emergència que, en cas de fallada de l'enllumenat normal, 
subministri la il · luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin 
abandonar l'edifici, eviti les situacions de pànic i permeti la visió dels senyals indicatius de sortida 
i la situació dels equips i mitjans de protecció existents.  

Comptaran amb enllumenat d'emergència les zones i el elements següents:  

- L'edifici en si, per ser la seva ocupació més gran que 100 persones.  

- Els recorreguts d'evacuació.  

- El local destinat a instal·lacions de protecció contra incendis.  

- Els locals de risc especial assenyalats en el DB-SI-1: cuina, sala de calderes i quart d'electricitat.  

- Els lavabos de planta baixa, per ser d'ús públic.  

- Els llocs on es troben situats els quadres de distribució o d'accionament de la instal·lació 
d'aquest enllumenat d'emergència.  

- Les senyals de seguretat. 
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Posició i característiques de les lluminàries         

Per tal de proporcionar una il·luminació adequada les lluminàries compliran les següents 
condicions:  

- Es situaran almenys a 2 m per sobre del nivell del sòl.  

- Es disposarà una a cada porta de sortida i en posicions en què sigui necessari destacar un perill 
potencial o l'emplaçament d'un equip de seguretat. Com a mínim es disposaran en els següents 
punts:  

 A les portes existents en els recorreguts d'evacuació.  

 A les escales, de manera que cada tram rebi il·luminació directa.  

 En els canvis de nivell.  

 En els canvis de direcció i interseccions de passadissos. 
 
 
Característiques de la instal·lació           

La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d'energia i entrarà en funcionament al produir-se un 
error en l'enllumenat normal, havent d'aconseguir als 5 segons el 50% del nivell d'il·luminació 
requerit i el 100% als 60 segons en el cas de les vies d'evacuació.  

- La instal·lació ha de complir les condicions de servei que s'indiquen a la Norma, durant una 
hora com a mínim a partir del moment en què tingui lloc la fallada. 
 
 
Il·luminació de las senyals de seguretat          

S'han il·luminar els senyals indicatives dels mitjans manuals de protecció contra incendis (en 
aquest cas els extintors, els polsadors manuals d'alarma, a central d'alarma, les BIE 's i els 
polsadors dels ruixadors), complint amb els paràmetres que la norma exigeix per a això. 
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9.4. CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ DE BOQUES D'INCENDI EQUIPADES                      
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10. Instal·lació de la Piscina 
 
 
10.1. APLICACIÓ DEL DECRET 95/2000, DE 22 DE FEBRER, PEL QUAL S'ESTABLEIXEN LES NORMES 
SANITÀRIES APLICABLES A LES PISCINES D'ÚS PÚBLIC 

El Decret 95/2000 estableix que les condicions que exigeix ho són únicament per a les piscines 
d'ús públic, entenent per això: "totes les piscines de titularitat pública, i les de titularitat privada 
la utilització de les quals està condicionada al pagament d'una quantitat en concepte 
d'entrada o de quota d'accés, directa o indirecta, així com totes aquelles que no són d'ús 
particular". 

 

ARTICLE 1- ÀMBIT D'APLICACIÓ    
 
La nostra casa de colònies s'ha d'acollir a la normativa all decret 140/2003, d'aprovació del 
Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, si la instal·lació de casa 
de colònies disposa de piscina, aquesta ha de complir el decret 95/2000, pel qual s'estableixen 
les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic,  exceptuant l’obligació de disposar de 
vestuaris i de farmaciola. Per tant, no serà necessària la instal·lació de vestuaris i de farmaciola. 

 

ARTICLE 4 - CARACTERÍSTIQUES GENERALS    

Les superfícies de tots els elements que integren les instal·lacions i els equipaments de la piscina 
han de ser de materials resistents als agents químics, de color clar i de fàcil neteja i desinfecció. 
En la construcció d’aquests elements no es poden utilitzar materials susceptibles de constituir-se 
en substrat per al creixement microbià. 

Els paviments, les superfícies de pas dels trampolins, les palanques i les escales, han de construir-
se amb materials antilliscants. Els paviments han d’estar dotats de desguassos i el seu disseny ha 
de garantir la inclinació suficient per evitar la formació de tolls. 

Els elements metàl·lics de les instal·lacions han de ser de materials resistents a l’oxidació. 

Les instal·lacions han de disposar del nombre de boques d’aigua suficient per permetre una 
neteja correcta del conjunt de totes aquestes. 

Les instal·lacions elèctriques de les piscines han de complir les normes de seguretat que els 
siguin d’aplicació. Els endolls i els interruptors han de tenir la protecció adequada i estar situats 
a una alçada suficient per tal d’evitar la manipulació de qualsevol usuari. 

En totes les àrees i dependències de les instal·lacions s’ha de disposar de punts d’il·luminació 
suficients per permetre desenvolupar l’activitat a què es destinen. Aquests punts d’il·luminació 
han d’estar protegits front de les ruptures. 

 

ARTICLE 5 - CARACTERÍSTIQUES DELS VASOS    

El fons dels vasos ha de tenir la pendent necessària per permetre’n el buidatge total. Els canvis 
de pendent han d’establir-se en la progressió escaient per a la prevenció d’accidents. En els 
vasos es col·locaran rètols d’avis als usuaris indicant la fondària mínima i màxima i els canvis de 
pendents. 

 

Les superfícies de les parets i terres s’han de construir amb materials impermeables, i els angles 
d’unió han de ser arrodonits. Els fons dels vasos destinats a infants i d’aquells que per la seva 
poca profunditat permetin caminar, han de ser antilliscants, per tal d’evitar accidents. 

En el fons dels vasos s’han de preveure els desguassos que permetin el buidatge total d’aigua. 
Com a mínim un cop a l’any s’ha de procedir al buidatge total de la piscina per a una 
completa neteja i desinfecció de les parets i el terra de la piscina. Els desguassos han d’estar 
adequadament protegits mitjançant reixes de seguretat que no puguin ser retirades sense 
eines especifiques o sistemes similars de protecció. Així mateix, han de disposar de sistemes 
antiremolí o altres sistemes adequats per evitar fenòmens de turbulència i/o succió que puguin 
ser causa d’accident. 

La part interna dels vasos ha d’estar lliure d’elements que puguin ocasionar accidents als 
usuaris i dificultar la circulació de l’aigua. 

És obligatori disposar d’un sistema de recollida contínua que permeti la recirculació uniforme 
de la totalitat de la làmina superficial de l’aigua. El cabdal d’aigua recirculada ha de permetre 
que l’aigua compleixi les característiques assenyalades en el capítol 3 d’aquest Decret. 

Els vasos destinats a la utilització exclusiva dels infants han d’estar separats dels vasos per a 
utilització d’adults, de manera que els infants no puguin accedir involuntàriament a altres 
vasos. 

 

ARTICLE 6 A 14 - EQUIPAMENTS     

En cada vas s’han d’instal·lar escales d’accés en nombre suficient per evitar riscos i molèsties 
als usuaris. El seu disseny ha de garantir la comoditat i seguretat dels usuaris. 

Les zones de platja han d’estar lliures d’impediments i la seva amplada ha de permetre un 
accés fàcil al vas per tots els costats. El disseny d’aquestes zones ha de preveure que l’aigua 
que s’hi escorri, inclosa l’aigua pluvial, s’evacuï cap als desguassos, sense que pugui penetrar 
en el vas. 

Les zones de platja han de disposar de dutxes en nombre suficient per permetre’n una 
utilització còmoda per part dels usuaris. Aquestes dutxes han d’estar equipades amb 
desguassos. 

Les diferents àrees i dependències de les instal·lacions han d’estar equipades amb un nombre 
suficient de papereres. 

És prohibida la construcció de canalets rentapeus perimètrics als vasos. Els pediluvis que es 
puguin construir com a instal·lacions complementàries han de garantir un flux continuat 
d’aigua, amb poder desinfectant i no recirculable. 

S’ha d’assegurar una ventilació suficient en totes les dependències de les instal·lacions. Les 
piscines cobertes han de disposar dels mecanismes necessaris per assegurar la renovació 
constant de l’aire en el recinte, garantint una temperatura i humitat relativa adient. Als efectes 
de control d’aquests extrems disposaran, almenys, d’un termòmetre i d’un higròmetre situats a 
la zona de platja. 

Amb la finalitat de prevenir accidents, es prohibeix la utilització de trampolins, palanques i 
tobogans en les àrees on es permeti simultàniament el bany. L’ús d’aquests elements es 
restringeix a aquelles piscines o zones de les mateixes acotades i reservades per aquesta 
finalitat, i és subjecta a limitació horària. També es prohibeix l’ús de material que dificulti la  
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vigilància i la visibilitat de la zona de bany. En les zones i durant els horaris en què es permeti l’ús 
d’aquests elements s’han d’extremar les mesures de vigilància. 

Totes les piscines han de disposar almenys d’un local amb una farmaciola equipada amb 
material suficient, segons l’aforament màxim autoritzat de la piscina, per poder garantir 
l’assistència de primers auxilis als usuaris, telèfon i rentamans proper i estar equipada amb una 
llitera practicable i una llitera rígida. La ubicació de les farmacioles ha de permetre facilitat en 
l’accés i en l’evacuació dels accidentats i ha d’estar convenientment senyalitzada. 

Les zones de platja han de disposar de salvavides proveïts d’una corda de longitud adequada, 
en nombre suficient i en una ubicació visible i de fàcil accés. També es pot preveure utilitzar 
altre material de salvament adequat. Aquests equipaments estaran sota la responsabilitat del 
servei de salvament i socorrisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Plec De Condicions 
 
11.1. PLEC DE CONDICIONS GENERAL          
 
ÍNDEX  
 
 
CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS. PLEC GENERAL 
 
 

a) Naturalesa i objecte del plec general 
b) Documentació del contracte d'obra 

 
 
CAPÍTOL II : DISPOSICIONS FACULTATIVES. PLEC GENERAL 
 
 
1- EPÍGRAF 1r: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
 

a) Delimitació de competències 
b) EI Projectista 
c) El Constructor 
d) El director d'obra 
e) El director de l' execució de l'obra 
f) Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

 
 
2- EPÍGRAF 2n: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA  
 

a) Verificació dels documents del Projecte 
b) Pla de Seguretat i Salut 
c) Projecte de Control de Qualitat 
d) Oficina a l'obra 
e) Representació del Contractista . Cap d'Obra 
f) Presència del Constructor en l'obra 
g) Treballs no estipulats expressament 
h) Interpretacions , aclariments i modificacions dels documents del Projecte 
i) Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
j) Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
k) Faltes de personal 
l) Subcontractes 

 
3- EPÍGRAF 3r: RESPONSABILITAT CIVIL DELS AGENTS QUE INTERVENEN EN EL PROCÉS DE 
L'EDIFICACIÓ 
 

a) danys materials 
b) responsabilitat civil 

 
4- EPÍGRAF 4t: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES A TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS 
 

a) Camins i accessos 
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b) Replanteig 
c) Inici de l'obra . Ritme d'execució dels treballs 
d) Ordre dels treballs 
e) Facilitats per a altres contractistes 
f) Ampliació del Projecte per causes imprevistes o de força major 
g) Pròrroga per causa de força major 
h) Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
i) Condicions generals d'execució dels treballs 
j) Documentació d'obres ocultes 
k) treballs defectuosos 
l) vicis ocults 
m) Dels materials i dels aparells . la seva procedència 
n) Presentació de mostres 
o) Materials no utilitzables 
p) Materials i aparells defectuosos 
q) Despeses ocasionades per proves i assaigs 
r) Neteja de les obres 
s) Obres sense prescripcions 

 
5- EPÍGRAF 5e: DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES Acta de recepció 
 

a) De les recepcions provisionals 
b) Documentació de seguiment d'obra 
c) Documentació de control d'obra 
d) Certificat final d'obra 
e) Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
f) Termini de garantia 
g) Conservació de les obres rebudes provisionalment 
h) De la recepció definitiva 
i) Pròrroga del termini de garantia 
j) De les recepcions de treballs la contracta hagi estat rescindida 

 
 
CAPÍTOL III : DISPOSICIONS ECONÒMIQUES 
 
1- EPÍGRAF lr 
 

a) principi general 
 
2- EPÍGRAF 2n 
 

a) fiances 
b) Fiança en subhasta pública 
c) Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
d) Devolució de fiances 
e) Devolució de la fiança en el cas d'efectuar recepcions parcials 

 
3- EPÍGRAF 3r: DELS PREUS 
 

a) Composició dels preus unitaris 
b) Preus de contracta. Import de contracta 
c) preus contradictoris 

 
d) Reclamació d'augment de preus 
e) Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus 
f) De la revisió dels preus contractats 
g) Apilament de materials 

 
4- EPÍGRAF 4t: OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
 

a) Administració 
b) Obres per Administració directa 
c) Obres per Administració delegada o indirecta 
d) Liquidació d'obres per Administració 
e) Abonament al Constructor dels comptes d'Administració delegada 
f) Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
g) Del Constructor en el baix rendiment dels obrers 
h) Responsabilitats del Constructor 

 
5- EPÍGRAF 5e: VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 
 

a) Formes diverses d'abonament de les obres 
b) Relacions valorades i certificacions 
c) Millores d'obres lliurement executades 
d) Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
e) Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
f) pagaments 
g) Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 

 
6- EPÍGRAF 6e : INDEMNITZACIONS MÚTUES 
 

a) Indemnització per retard del termini de terminació de les obres 
b) Demora dels pagaments per part del propietari 

 
7- EPÍGRAF 7e : VARIS 
 

a) Millores, augments i/o reduccions d'obra 
b) Unitats d'obra defectuoses , però acceptables 
c) Assegurança de les obres 
d) Conservació de l'obra 
e) Ús pel contractista d'edificis o bens del propietari 
f) Pagament d'arbitris 
g) Garanties per danys materials ocasionats per vicis i defectes de la construcció 
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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS       
 
PLEC GENERAL        
 
 
Naturalesa I Objecte Del Plec General        

 
Article 1. - El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions 
particulars del Projecte. 
 
Tots dos, com a part del projecte arquitectònic té com a finalitat regular l'execució de les obres 
fixant els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen Ies intervencions que corresponen , 
segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable , al Promotor o propietari de l'obra , al 
Contractista o constructor de l'obra, els seus tècnics i encarregats , a l'Arquitecte ia 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i als laboratoris i entitats de control de qualitat, 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 2 - Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de prelació 
quant al valor de: les seves especificacions en cas d'omissió o aparent contradicci: 
 
1 .Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament 
d'obra, si existís. 
2 . EI Plec de Condicions particulars. 
3 . El present Plec General de Condicions . 
4 . EI resta de la documentació de Projecte ( memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
 
En les obres que ho requereixin , també formaran part l'Estudi de Seguretat i Salut i el Projecte 
de Control de Qualitat de l'Edificació. 
 
Haurà d'incloure les condicions i delimitació dels camps d'actuació de laboratoris i entitats de 
control de qualitat, si l'obra ho requereix . 
 
Les ordres i instruccions de Ia Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. 
En cada document, Ies especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la 
cota preval sobre la mida a escala. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CAPÍTOL II. DISPOSICIONS FACULTATIVES    
 
PLEC GENERAL         
 
 

1- EPÍGRAF 1r: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES       
 
Delimitació De Competències          
 
Article 3 . - Àmbit d'aplicació de la L.O.E. 
 
La Llei d'Ordenació de l'Edificació és d'aplicació al procés de l'edificació, entenent per tal 
l'acció i el resultat de construir un edifici de caràcter permanent, públic o privat, l'ús principal 
estigui comprès en els següents grups : 
 
a) Administratiu, sanitari , religiós, residencial en totes les seves formes, docent i cultural. 
 
b) Aeronàutic; agropecuari; de l'energia; de la hidràulica; miner; de telecomunicacions (referit 
a l'enginyeria de les telecomunicacions); del transport terrestre , marítim , fluvial i aeri ; forestal; 
industrial; naval; de l'enginyeria de sanejament i higiene, i accessori a les obres d'enginyeria i la 
seva explotació . 
 
c ) Totes les altres edificacions els usos no estiguin expressament relacionats en els grups 
anteriors. 
 
Quan el projecte a realitzar tingui per objecte la construcció d'edificis per als usos indicats en el 
grup a ) la titulació acadèmica i professional habilitant serà la d'arquitecte. 
 
Quan el projecte a realitzar tingui per objecte la construcció d'edificis per als usos indicats en el 
grup b) la titulació acadèmica i professional habilitant, amb caràcter general, serà la 
d'enginyer, enginyer tècnic o arquitecte i vindrà determinada per les disposicions legals vigents 
per cada professió, d'acord amb les seves respectives especialitats i competències 
específiques. 
 
Quan el projecte a realitzar tingui per objecte la construcció d'edificis per als usos indicats en el 
grup c ) la titulació acadèmica i professional habilitant serà la d'arquitecte, arquitecte tècnic, 
enginyer o enginyer tècnic i vindrà determinada per les disposicions legals vigents per a cada 
professió, d'acord amb les seves especialitats i competències específiques . 
 
Promotor          
 
Serà Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individualment o 
col·lectivament decideix, impulsa, programa o finança, amb recursos propis o aliens, les obres 
d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota 
qualsevol títol. 
 
Són obligacions del promotor: 
 
a) Tenir sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 
 
b ) Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte , així 
com autoritzar al director d'obra les posteriors modificacions del mateix. 
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c ) Gestionar i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives, així com 
subscriure l'acta de recepció de l'obra. 
d) Ha de designar al Coordinador de Seguretat i Salut per al projecte i l'execució de l'obra. 
 
e) Subscriure les assegurances previstes en la Llei d'Ordenació de l' Edificació. 
 
f ) Lliurar a l'adquirent, si escau, la documentació d'obra executada , o qualsevol altre 
document exigible per les Administracions competents. 
 
El Projectista          
 
Article 4. - Són obligacions del projectista (art. 10 de la LOE): 
 
a ) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant d'arquitecte , 
arquitecte tècnic o enginyer tècnic , segons correspongui , i complir les condicions exigibles per 
a l'exercici de la professió . En cas de persones jurídiques , designar el tècnic redactor del 
projecte que tingui la titulació professional habilitant. 
 
b ) Redactar el projecte amb subjecció a la normativa vigent i al que s'hagi establert en el 
contracte i lliurar , amb els visats que si escau fossin preceptius. 
 
c ) Acordar, si s'escau , amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
 
 
El Constructor          
 
Article 5. - Són obligacions del constructor (art. 11 de la LOE): 
 
a ) Executar l'obra amb subjecció al projecte, a la legislació aplicable ia les instruccions del 
director d'obra i del director de l'execució de l'obra , a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el 
projecte. 
 
b ) Tenir la titulació o capacitació professional que habilita per al compliment de les condicions 
exigibles per actuar com constructor. 
 
c ) Designar el cap d'obra que assumirà la representació tècnica del constructor en l'obra i que 
per la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitació adequada d'acord amb les 
característiques i la complexitat de l'obra. 
 
d) Assignar a l'obra els mitjans humans i materials que la seva importància requereixi. 
 
e) Organitzar els treballs de construcció , redactant els plans d'obra que calguin i projectant o 
autoritzant les instal · lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
 
f ) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut 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 Salut en el treball . 
 
g ) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra , i si escau de la direcció facultativa. 
 
h ) Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal · lacions de l'obra dins dels  

 
límits establerts en el contracte . 
 
i) Signar l'acta de replantejament o de començament i l'acta de recepció de l'obra. 
 
j ) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte , a les normes tècniques ia les 
regles de la bona construcció . A aquest efecte , ostenta la direcció de tot el personal que 
intervingui en l'obra i coordina les intervencions dels subcontractistes. 
 
k ) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin, 
comprovant els preparats 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. 
 
l) Custodiar els Llibres d'ordres i seguiment de l'obra, així com els de Seguretat i Salut i el del 
Control de  
 
Qualitat , aquests si n'hi ha, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
 
m ) Facilitar a l' Aparellador o Arquitecte Tècnic amb antelació suficient, els materials necessaris 
per al compliment de la seva comesa. 
 
n) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
 
o ) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
 
p ) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
q ) Facilitar al director d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació de 
l'obra executada. 
 
r) Facilitar l'accés a l'obra als Laboratoris i Entitats de Control de Qualitat contractats i 
degudament homologats per a la comesa de les seves funcions. 
 
s ) Subscriure les garanties per danys materials ocasionats per vicis i defectes de la construcció 
previstes en l'article 19 de la LOE 
 
 
El Director D'obra          
 
Article 6. - Correspon al Director d'Obra: 
 
a ) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant d'arquitecte, arquitecte 
tècnic, enginyer o enginyer tècnic, segons correspongui i complir les condicions exigibles per a 
l'exercici de la professió. En cas de persones jurídiques, designar el tècnic director d'obra que 
tingui la titulació professional habilitant. 
 
b ) Verificar el replanteig i l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les 
característiques geotècniques del terreny. 
 
c ) Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació 
tècnica , econòmica i estètica. 
 



134 DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS D'UNA CASA DE COLÒNIES 

 
d) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal 
de resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i 
Assistències les instruccions precises per a la correcta interpretació del projecte. 
 
e) Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions 
del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l'obra sempre que aquestes s'adaptin a les 
disposicions normatives contemplades i observades en la redacció del projecte. 
 
f ) Coordinar, al costat del Aparellador o Arquitecte Tècnic, el programa de desenvolupament 
de l'obra i el Projecte de Control de Qualitat de l'obra, amb subjecció al Codi Tècnic de 
l'Edificació ia les especificacions del Projecte. 
 
g ) Comprovar, amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els resultats de les anàlisis i informes 
realitzats per Laboratoris i/o entitats de control de qualitat. 
 
h ) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, si escau, concorrin a la direcció amb 
funció pròpia en aspectes de la seva especialitat. 
 
i) Donar conformitat a les certificacions parcials d'obra i la liquidació final. 
 
j ) Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com 
conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra executades , amb 
els visats que si escau fossin preceptius. 
 
k ) Assessorar al Promotor durant el procés de construcció i especialment en l'acte de la 
recepció. 
 
l) Preparar amb el Contractista, la documentació gràfica i escrita del projecte definitivament 
executat per lliurar-lo al Promotor. 
 
m ) A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa 
dels agents que han intervingut durant el procés d'edificació, així com la relativa a les 
instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la 
normativa que li sigui d'aplicació. Aquesta documentació constituirà el Llibre de l'Edifici, i serà 
lliurada als usuaris finals de l'edifici. 
 
 
El Director De L'execució De L'obra          
 
Article 7 . - Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic la direcció de l'execució de l'obra, 
que formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'execució 
material de l'obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat de 
l'edificat . Sent les seves funcions específiques: 
 
a ) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant i complir les condicions 
exigibles per a l'exercici de la professió. En cas de persones jurídiques, designar al tècnic 
director de l'execució de l'obra que tingui la titulació professional habilitant. 
 
b ) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte per elaborar els programes 
d'organització i de desenvolupament de l'obra. 
 
c ) 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. 
 
d) Redactar, quan se li requereixi, l'estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en la 
realització de l'obra i aprovar el Projecte de Seguretat i Salut per a la seva aplicació. 
 
e) Redactar, quan se li requereixi, el Projecte de Control de Qualitat de l'Edificació, 
desenvolupant el que especifica el Projecte d'Execució. 
 
f ) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint juntament amb 
l'Arquitecte i amb el Constructor. 
 
g ) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut en el 
treball, controlant la seva correcta execució. 
 
Realitzar o disposar les proves i assaigs 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 n'informarà puntualment al Constructor, 
donant-li, si és el cas, les ordres oportunes ; de no resoldre la contingència adoptarà les 
mesures que calguin donant- ne compte al: 
 

a ) Arquitecte. 
 
b ) Realitzar els mesuraments d'obra executada i donar conformitat , segons les relacions 
establertes , a les certificacions valorades ia la liquidació final de l'obra. 
 
c ) Verificar la recepció en obra dels productes de construcció , ordenant la realització 
d'assajos i proves precises. 
 
d) Dirigir l'execució material de l'obra comprovant els replanteigs, els materials , la correcta 
execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions , d'acord amb el 
projecte i amb les instruccions del director d'obra. 
 
e) Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises. 
 
f ) Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així 
com elaborar i subscriure les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra 
executades. 
 
g ) Col·laborar amb els restants agents en l'elaboració de la documentació de l'obra 
executada, aportant els resultats del control realitzat. 

 
 

El Coordinador De Seguretat I Salut          
 

El coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra haurà de 
desenvolupar les següents funcions: 
 
a ) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat. 
 
b) Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i , si escau, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els  
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principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de risc 
Laborals durant l'execució de l'obra. 
 
c ) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions 
introduïdes en el mateix. 
 
d) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 
e) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a 
l'obra. La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de 
coordinador. 
 
 
Les Entitats I Els Laboratoris De Control De Qualitat De L'edificació      
 
Article 8 . - Les entitats de control de qualitat de l'edificació presten assistència tècnica en la 
verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les instal·lacions 
d'acord amb el projecte i la normativa aplicable. 
 
Els laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació presten assistència tècnica, 
mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions 
d'una obra d' edificació. 
 
Són obligacions de les entitats i dels laboratoris de control de qualitat (art. 14 de la LOE): 
 
a) Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de 
l'encàrrec i, en tot cas, al director de l'execució de les obres. 
 
b ) Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar 
adequadament els treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial 
atorgada per les Comunitats Autònomes amb competència en la matèria. 
 
 
 
2- EPÍGRAF 2n: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA  
 
Verificació Dels Documents Del Projecte          
 
Article 9 . - Abans de començar 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. 
 
 
Pla De Seguretat I Higiene            
 
Article 10 . - El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui, si s'escau, l'Estudi de 
Seguretat i Higiene, presentarà el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra a l'aprovació de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic de la direcció facultativa. 
 
 
 
 

 
Projecte De Control De Qualitat           
 
Article 11 .- El Constructor tindrà a la seva disposició el Projecte de Control de Qualitat, si per 
l'obra fos necessari, en el qual s'especificaran les característiques i requisits que han de complir 
els materials i unitats d'obra , i els criteris per a la recepció de els materials , segons estiguin 
avalats o no per segells marques i qualitat; assaigs, anàlisis i proves a realitzar, determinació de 
lots i altres paràmetres definits en el Projecte per l'Arquitecte o Aparellador de la Direcció 
facultativa . 
 
 
Oficina A L'obra             
 
Article 12 .- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o tauler 
adient , en el qual puguin estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina tindrà sempre el 
Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
 
-EI Projecte d'Execució complet , inclosos els complements que en el seu cas, redacti 
l'Arquitecte. 
-La llicència d'obres. 
- EI Llibre d'Ordres i Assistència. 
-EI Pla de Seguretat i Salut i el seu Llibre d'Incidències , si hi ha per a l'obra. 
-EI Projecte de Control de Qualitat i el seu Llibre de registre , si hi ha per a l'obra. 
-EI Reglament i Ordenança de Seguretat i Salut en el Treball. 
-La documentació de les assegurances subscrites pel Constructor. 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment 
condicionada perquè s'hi pugui treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
 
Representació del contractista. Cap d'obra         
 
Article 13 . - El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a 
delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap d'Obra de la mateixa , amb dedicació 
plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions 
competeixin a la contracta. 
Les seves funcions seran Ies del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
 
Quan Ia importància de Ies 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 mig, segons els casos. 
 
EI 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. 
 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part 
del  
 
personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar Ia paralització de 
les obres sense dret a cap reclamació, fins que se solucioni la deficiència. 
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Presència Del Constructor En L'obra          
 
Article 14 . - EI Cap d'Obra, per si o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present 
durant Ia jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, en les visites que facin a Ies obres , posant-se a seva disposició per a la pràctica dels 
reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades precises per Ia 
comprovació d'amidaments i liquidacions. 
 
 
Treballs No Estipulats Expressament          
 
Article 15 . - És obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona 
construcció i aspecte de Ies obres , encara que no es trobi expressament determinat als 
documents de Projecte, sempre que, sense separar- se del seu esperit i recta interpretació , ho 
disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat 
d'obra i tipus d'execució. 
 
En defecte d'especificació en el Plec de Condicions Particulars, s'entendrà que requereix 
reformat de projecte amb consentiment exprés de la propietat , Promotor , tota variació que 
suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del 
pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
 
Interpretacions, Aclariments I Modificacions Dels Documents Del Projecte     
 
Article 16 . - El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l' Aparellador o Arquitecte Tècnic 
, segons les seves respectives comeses , les instruccions o aclariments que calguin per a la 
correcta interpretació i execució del projectat. 
 
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 que estarà obligat a tornar els originals o les còpies 
subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o 
instruccions que rebi tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui 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 ho sol · licités. 
 
 
Reclamacions Contra Les Ordres De La Direcció Facultativa       
 
Article 17. - Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra Ies ordres o instruccions 
dimanades de Ia 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 o de l' Aparellador o Arquitecte Tècnic, no 
s'admetrà cap reclamació, i el Contractista salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, 
mitjançant exposició raonada dirigida a l' Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a 
l'acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 

 
Recusació Pel Contractista Del Personal Nomenat Per L' Arquitecte      
 
Article 18 . - El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors 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 medicions. 
 
Quan es cregui perjudicat per la tasca d'aquests procedirà d'acord amb el que estipula 
l'article precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar la marxa 
dels treballs. 
 
 
Faltes Del Personal             
 
Article 19 . - EI Arquitecte, en supòsits de desobediència a les seves instruccions , manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs , podrà 
requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la 
pertorbació. 
 
 
Subcontractes             
 
Article 20 . - EI 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. 
 
 
 
3- EPÍGRAF 3r: RESPONSABILITAT CIVIL DELS AGENTS QUE INTERVENEN EN EL PROCÉS DE 
L'EDIFICACIÓ 
 
Danys Materials             
 
Article 21 . - Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l'edificació 
respondran davant els propietaris i els tercers adquirents dels edificis o parts dels mateixos , en 
el cas que siguin objecte de divisió , dels següents danys materials ocasionats en l'edifici dintre 
dels terminis indicats , comptats des de la data de recepció de l'obra , sense reserves o des de 
l'esmena d'aquestes: 
 
a) Durant deu anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes que afecten la 
fonamentació , els suports , les bigues , els forjats , els murs de càrrega o altres elements 
estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l' edifici. 
 
b ) Durant tres anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes dels elements 
constructius o de les instal·lacions que ocasionin l'incompliment dels requisits d'habitabilitat de 
l'art. 3 de la L.O.E. 
 
El constructor també respondrà dels danys materials per vicis o defectes d'execució que 
afectin elements de terminació o acabat de les obres dins del termini d'un any. 
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Responsabilitat Civil             
 
Article 22 . - La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada , tant per 
actes o omissions propis, com per actes o omissions de persones per les quals s'hagi de 
respondre. 
 
No obstant això, quan pogués individualitzar la causa dels danys materials o quedés 
degudament provada la concurrència de culpes sense que pogués precisar el grau 
d'intervenció de cada agent en el dany produït, la responsabilitat s'exigirà solidàriament. En tot 
cas, el promotor respondrà solidàriament amb els altres agents intervinents davant els possibles 
adquirents dels danys materials en l'edifici  
 
ocasionats per vicis o defectes de construcció. 
 
Sense perjudici de les mesures d'intervenció administratives que en cada cas , la responsabilitat 
del promotor que s'estableix en la Llei d'Ordenació de l'Edificació s'estendrà a les persones 
físiques o jurídiques que, d'acord del contracte o de la seva intervenció decisòria en la 
promoció , actuïn com a tals promotors sota la forma de promotor o gestor de cooperatives o 
de comunitats de propietaris o altres figures anàlogues. 
 
Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d'un projectista, els mateixos 
respondran solidàriament. 
 
Els projectistes que contractin els càlculs, estudis, dictàmens o informes d'altres professionals, 
seran directament responsables dels danys que puguin derivar de la seva insuficiència, 
incorrecció o inexactitud, sens perjudici de la repetició que poguessin exercir contra els seus 
autors. 
 
El constructor respondrà directament dels danys materials causats en l'edifici per vicis o 
defectes derivats de la imperícia, falta de capacitat professional o tècnica, negligència o 
incompliment de les obligacions atribuïdes al cap d'obra i altres persones físiques o jurídiques 
que en depenguin. 
 
Quan el constructor subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques l'execució de 
determinades parts o instal·lacions de l'obra, serà directament responsable dels danys materials 
per vicis o defectes de la seva execució, sense perjudici de la repetició a què hi haguera lloc. 
 
El director d'obra i el director de l'execució de l'obra que subscriguin el certificat final d'obra 
seran responsables de la veracitat i exactitud d'aquest document. 
 
Qui accepti la direcció d'una obra el projecte no hagi elaborat ell mateix, assumirà les 
responsabilitats derivades de les omissions , deficiències o imperfeccions del projecte, sense 
perjudici de la repetició que pogués correspondre davant el projectista. 
 
Quan la direcció d'obra es contracti de manera conjunta a més d'un tècnic, els mateixos 
respondran solidàriament sense perjudici de la distribució que entre ells correspongui. 
 
Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de 
l'edificació, si es prova que aquells van ser ocasionats per cas fortuït, força major, acte de 
tercer o pel propi perjudicat pel dany. 
 
Les responsabilitats a què es refereix aquest article s'entenen sense perjudici de les que arriben  

 
al venedor dels edificis o parts edificades enfront del comprador conforme al contracte de 
compravenda subscrit entre ells, als articles 1.484 i següents del Codi Civil i la resta de legislació 
aplicable la compravenda. 
 
 
 
4- EPÍGRAF 4t: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES A TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS 
 
Camins I Accessos             
 
Article 23 . - El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, el tancament o 
vallat i el seu manteniment durant l'execució de l'obra. EI Aparellador o Arquitecte Tècnic 
podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
 
Replanteig              
 
Article 24 . - El Constructor iniciarà Ies obres amb el replanteig de les mateixes en el terreny , 
assenyalant Ies referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors 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'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una 
vegada això hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol 
que haurà de ser aprovada per l'Arquitecte , i serà responsabilitat del Constructor l'omissió 
d'aquest tràmit. 
 
 
Inici de l'obra. Ritme d'execució dels treballs         
 
Article 25 . - El Constructor començarà a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 
Particulars , desenvolupant-les en Ia forma necessària perquè dins dels períodes parcials en 
aquell assenyalats quedin executats els treballs corresponents i , en conseqüència , l'execució 
total es Ileve a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
 
Obligatòriament i per escrit , el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte ia 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs almenys amb tres dies 
d'antelació. 
 
 
Ordre Dels Treballs             
 
Article 26 . - En general , Ia determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la contracta , 
excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic , estimi convenient la seva 
variació la Direcció Facultativa. 
 
 
Facilitats Per A Altres Contractistes          
 
Article 27 . - 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 que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans  
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auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui Ia Direcció Facultativa. 
 

 
Ampliació Del Projecte Per Causes Imprevistes O De Força Major      
 
Article 28 . - Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el 
Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes 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 allò que la Direcció 
de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra 
obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat 
en un pressupost addicional o abonat directament , d'acord amb el que es convingui. 

 
 
Pròrroga Per Causa De Força Major          
 
Article 29 . - 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 
contracta , previ informe favorable de l' Arquitecte. Per a això, el Constructor exposarà, en 
escrit dirigit a l'Arquitecte 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. 
 
 
Responsabilitat De La Direcció Facultativa En El Retard De L'obra      
 
Article 30 . - EI Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres 
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 hagués proporcionat. 
 
 
Condicions Generals D'execució Dels Treballs         
 
Article 31 . - Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte , a les modificacions 
que prèviament hagin estat aprovades ia les ordres i instruccions que sota la seva 
responsabilitat i per escrit lliurin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor , 
dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb el que especifica l' article 15. 
 
 
Documentació D'obres Ocultes           
 
Article 32 . - De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de 
l'edifici , s'aixecaran els plànols precisos perquè quedin perfectament definits ; aquests 
documents s'estendran per triplicat, lliurant: un, a l'Arquitecte ; altre, l'Aparellador; i , el tercer, al 
Contractista, signats tots ells pels tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats , es 
consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els mesuraments. 
 
 

 
Treballs Defectuosos            
 
Article 33 . - El Constructor haurà d'emprar 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 l'esmentat 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 execució o per Ia deficient qualitat dels materials emprats o aparells col · locats , sense 
que li exoneri de responsabilitat el control que és competència l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials 
d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència del que s'ha expressat, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti 
vicis o defectes en els treballs executats, 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 abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que 
les parts defectuoses siguin enderrocades 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 ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, qui resoldrà. 
 
 
Vicis Ocults              
 
Article 34 . - Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués 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 assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els 
treballs que suposi defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les 
despeses que s'ocasionin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin 
realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència        
 
Article 35 . - El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en 
els punts que ell cregui convenient , excepte en els casos en què el Plec Particular de 
Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva ocupació o apilament, el Constructor haurà de 
presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que 
hagi d'emprar en la qual s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 
procedència i idoneïtat de cada un d'ells. 
 
 
Presentació De Mostres            
 
Article 36 . - 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 37 . - El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col· locarà, agrupant-los ordenadament 
i en el lloc adequat, els materials procedents de Ies excavacions , enderrocs , etc ., Que no 
siguin utilitzables en l'obra. 
 
Es retiraran d'aquesta o es Ilevarán l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de 
Condicions Particulars vigent en l'obra. 
 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa 
taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
 
 
Materials I Aparells Defectuosos           
 
Article 38 . - Quan els materials , elements d'instal· lacions o aparells no fossin de la qualitat 
prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca 
de prescripcions formals del Plec, es reconegués o demostrés que no eren adequats per al seu 
objecte, l'Arquitecte a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al 
Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o Ilenen l'objecte a què es 
destinin. 
 
Si als quinze (15) dies de rebre el Constructor ordre que retiri els materials que no estiguin en 
condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant les despeses a Ia contracta. 
 
Si els materials , elements d'instal· lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a 
criteri de l'Arquitecte, es rebran però amb la rebaixa del preu que aquell determini, tret que el 
Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions. 
 
 
Despeses Ocasionades Per Proves I Assaigs         
 
Article 39 . - Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que 
intervinguin en l'execució de les obres, seran de compte de Ia contracta. 
 
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 40 . - Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants , tant de 
runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal-lacions provisionals que no siguin 
necessàries, així com adoptar Ies mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris 
perquè la obra ofereixi bon aspecte. 
 
 
Obres Sense Prescripcions            
 
Article 41 . - 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 documentació  

 
restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer terme, a les instruccions que dicti la 
Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a Ies regles i pràctiques de la bona 
construcció. 
 
 
 
5- EPÍGRAF 5e: DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES      
 
Acta De Recepció             
 
Article 42 . - La recepció de l'obra és l'acte pel qual el constructor una vegada conclosa 
aquesta, fa lliurament de la mateixa al promotor i és acceptada per aquest. Podrà realitzar-se 
amb o sense reserves i haurà d'abastar la totalitat de l'obra o fases completes i acabades de la 
mateixa, quan així s'acordi per les parts. 
 
La recepció haurà de consignar en una acta signada, almenys, pel promotor i el constructor, i 
s'hi farà constar: 
 
a) Les parts que intervenen. 
b ) La data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la fase completa i acabada de la 
mateixa. 
c ) El cost final de l'execució material de l'obra. 
d) La declaració de la recepció de l'obra amb o sense reserves , especificant, si escau, 
aquestes de manera objectiva, i el termini que haurien de quedar resolts els defectes 
observats. Una vegada esmenats els mateixos, es farà constar en una acta a part, subscrita 
pels signants de la recepció. 
 
e) Les garanties que , si escau , s'exigeixin al constructor per assegurar les seves responsabilitats. 
 
f ) S'adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel director d'obra ( arquitecte ) i el director de 
l'execució de l'obra ( aparellador ) i la documentació justificativa del control de qualitat 
realitzat. 
 
El promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que la mateixa no està 
acabada o que no s'adequa a les condicions contractuals . En tot cas , el rebuig haurà de ser 
motivat per escrit en l'acta , en la qual es fixarà el nou termini per efectuar la recepció. 
 
Llevat de pacte exprés en contra , la recepció de l'obra tindrà lloc dintre dels trenta dies 
següents a la data del seu acabament, acreditada en el certificat final d'obra, termini que es 
comptarà a partir de la notificació efectuada per escrit al promotor. La recepció s'entendrà 
tàcitament produïda si transcorreguts trenta dies des de la data indicada el promotor no 
hagués posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit. 
 
 
De Les Recepcions Provisionals           
 
Article 43 . - Aquesta es realitzarà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de 
l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als restants tècnics que, 
si escau, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats 
especialitzades. 
 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà una acta amb tants exemplars  
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com 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 Certificat corresponent de 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 resoldre els defectes observats, fixant un termini per 
esmenar, 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 pèrdua de la 
fiança. 
 
 
Documentació Final             
 
Article 44 . - EI Arquitecte, assistit pel Contractista i els tècnics que haguessin intervingut en 
l'obra, redactaran la documentació final de les obres, que es facilitarà a la Propietat. Aquesta 
documentació s'adjuntarà, a l'acta de recepció, amb la relació identificativa dels agents que 
han intervingut durant el procés d'edificació, així com la relativa a les instruccions d'ús i 
manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui 
d'aplicació. Aquesta documentació constituirà el Llibre de l'Edifici , que ha de ser encarregada 
pel promotor, serà lliurada als usuaris finals de l'edifici. 
 
Al seu torn aquesta documentació es divideix en: 
 
a . - DOCUMENTACIÓ DE SEGUIMENT D'OBRA 
 
Aquesta documentació segons el Codi Tècnic de l'Edificació es compon de: 
 
- Llibre d'ordres i aistencias d'acord amb el que preveu el Decret 461/1971 de 11 de març. 
 
- Llibre d'incidències en matèria de seguretat i salut , segons el Reial Decret 1627/1997 de 24 
d'octubre. 
 
- Projecte amb els seus annexos i modificacions degudament autoritzades pel director de 
l'obra. 
 
- Llicència d'obres , d'obertura del centre de treball i , si escau , d'altres autoritzacions 
administratives. 
 
La documentació de seguiment serà dipositada pel director de l'obra en el COAG. 
 
 
b . - DOCUMENTACIÓ DE CONTROL D'OBRA 
 
El seu contingut la recopilació és responsabilitat del director d'execució d'obra , es compon de: 
 
- Documentació de control , que ha de correspondre al que estableix el projecte, més els seus 
annexos i modificacions. 
 
- Documentació, instruccions d'ús i manteniment, així com garanties dels materials i 
subministraments que ha de ser proporcionada pel constructor, és convenient recordar. 

 
- Si és el cas, documentació de qualitat de les unitats d'obra, preparada pel constructor i 
autoritzada pel director d'execució en el seu col·legi professional. 
 
 
c . - CERTIFICAT FINAL D'OBRA. 
 
Aquest s'ajustarà al model publicat en el Decret 462/1971 de 11 de març, del Ministeri 
d'Habitatge, on el director de l'execució de l'obra certificarà haver dirigit l'execució material de 
les obres i controlat quantitativament i qualitativament la construcció i la qualitat de l'edificat 
d'acord amb el projecte, la documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de bona 
construcció. 
 
El director de l'obra certificarà que l'edificació ha estat realitzada sota la seva direcció, de 
conformitat amb el projecte objecte de la llicència i la documentació tècnica que el 
complementa, trobant-se disposada per a la seva adequada utilització d'acord amb les 
instruccions d'ús i manteniment. 
 
Al certificat final d'obra se li uniran com annexos els següents documents: 
 
- Descripció de les modificacions que , amb la conformitat del promotor , s'haguessin introduït 
durant l'obra fent constar la seva compatibilitat amb les condicions de la llicència. 
 
- Relació dels controls realitzats. 
 
 
Mesurament Definitiva Dels Treballs I Liquidació Provisional De L'obra     
 
Article 45 . - Rebudes provisionalment les obres , es procedirà immediatament per l'Aparellador 
o Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, 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 l'abonament per la Propietat del saldo resultant excepte la 
quantitat retinguda en concepte de fiança (segons el que estipula l'article 6 de la LOE). 
 
 
Termini De Garantia             
 
Article 46 . - EI termini de garantia haurà d'estipular en el Plec de Condicions Particulars i en 
qualsevol cas mai haurà de ser inferior a nou mesos (un any amb contractes de les 
Administracions Públiques). 
 
 
Conservació De Les Obres Rebudes Provisionalment        
 
Article 47 . - Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre Ies 
recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
 
Si l'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions 
causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes 
en les instal· lacions , seran a càrrec de Ia contracta. 
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De La Recepció Definitiva            
 
Article 48 . - 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 cessarà Ia 
obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la normal 
conservació dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin 
afectar-li per vicis de la construcció. 
 
 
Prorroga Del Termini De Garantia           
 
Article 49 . - Si en procedir al reconeixement per a Ia 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 s'hauran de fer Ies obres 
necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquells, podrà resoldre el contracte amb pèrdua de la 
fiança. 
 
 
De Les Recepcions De Treballs El Seu Contracte Hagi Estat Rescindit      
 
Article 50 . - En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el 
termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, 
instal.lacions, etc ., A resoldre els subcontractes que tingués concertats ia deixar l'obra en 
condicions de ser represa per una altra empresa. 
 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en 
aquest Plec de Condicions. Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament 
segons el que disposa aquest Plec. 
 
Per a les obres i treballs no determinats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, 
s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTOL III. DISPOSICIONS ECONÒMIQUES  
 
PLEC GENERAL  
 
1- EPÍGRAF 1r              
 
Principi General              
 
Article 51. - Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre 
puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les 
condicions contractualment establertes. 
  
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. 
 
 
2- EPÍGRAF 2n             
 
Fiances              
 
Article 52 . - EI contractista prestarà fiança d'acord amb algun dels següents procediments 
segons s'estipuli: 
 
a) Dipòsit previ , en metàl · lic , valors , o aval bancari , per import entre el 4 per 100 i el 10 per 
100 del preu total de contracta. 
 
b ) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa 
proporció. 
 
El percentatge d'aplicació per al dipòsit o la retenció es fixarà en el Plec de Condicions 
Particulars. 
 
 
Fiança En Subhasta Pública           
 
Article 53 . - En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a 
prendre part en ella s'especificarà en l'anunci de la mateixa i la seva quantia serà d'ordinari , i 
exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra , d'un 
quatre per cent (4 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
 
EI Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de 
dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de 
Condicions Particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, si no, el seu import serà 
el deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de les formes 
especificades en l'apartat anterior. 
 
EI termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de 
Condicions particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què se li 
comuniqui l'adjudicació, i aquest termini haurà de presentar l' adjudicatari la carta de 
pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a què es refereix el mateix paràgraf. 
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La manca de compliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i 
l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
 
Execució De Treballs Amb Càrrec A La Fiança         
 
Article 54 . - Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a 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 a què tingui dret el Propietari, en el cas de 
que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les 
unitats d'obra que no fossin de recepció. 

 
 
Devolució De Fiances            
 
Article 55 . - La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedirà 
de trenta (30) dies un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà 
exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i quitança dels seus deutes causats per 
l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments , subcontractes... 
 
 
Devolució De La Fiança En El Cas Efectuar Recepcions Parcials      
 
Article 56. - Si la propietat, amb la conformitat de l' Arquitecte Director, accedís a fer 
recepcions parcials, tindrà dret el Contractista que se li retorni la part proporcional de la fiança. 
 
 
3- EPÍGRAF 3r: DELS PREUS            
 
Composició Dels Preus Unitaris           
 
Article 57 . - EI càlcul dels preus de les distintes unitats d'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 intervé directament 
en l'execució de la unitat d'obra. 
b ) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es 
tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 
c ) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents 
i malalties professionals. 
 
d) Les despeses de personal , combustible , energia , etc. , que tinguin lloc per l'accionament o 
funcionament de la maquinària i instal · lacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària , instal · lacions , sistemes i equips 
anteriorment esmentats. 
 

 
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 del personal tècnic 
i administratiu adscrit exclusivament a l'obra i els imprevistos. 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 entre un 13 per 100 i un 17 per 100). 
 
 
Benefici industrial: 
 
-EI benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les anteriors 
partides en obres per a l'Administració. 
 
Preu d'execució material: 
 
-S'anomenarà Preu d' Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors 
conceptes a excepció del Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta: 
 
-EI preu de Contracta és la suma dels costos directes , els indirectes , les Despeses Generals i el 
Benefici Industrial. 
-EI IVA s'aplica sobre aquesta suma ( preu de contracta ) però no integra el preu. 
 
 
Preus de contracta. Import de contracta          
 
Article 58 . - En el cas que els treballs a realitzar en un edifici o obra aliena 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 Benefici Industrial del Contractista. EI benefici s'estima normalment, en un 
6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
 
Preus Contradictoris             
 
Article 59 . - Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte 
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar 
alguna circumstància imprevista. 
 
EI 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 Ia execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions  
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Particulars. Si subsisteix 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 haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del 
contracte. 
 
 
Reclamació D'augment De Preus           
 
Article 60 . - 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 l'execució de les 
obres. 
 
 
Formes Tradicionals De Mesurar O D'aplicar Els Preus        
 
Article 61 . - En cap cas podrà al · legar el Contractista els usos i costums del país respecte de 
l'aplicació dels preus o de la forma de mesurar les unitats d'obres executades, s'estarà al que 
preveu en primer lloc, al Plec General de Condicions tècniques i en segon lloc, al Plec de 
Condicions Particulars tècniques. 
 
 
De La Revisió Dels Preus Contractats          
 
Article 62 . - Si es contracten obres a risc i ventura, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que 
l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el calendari, 
un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió 
corresponent 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 3 
per 100. 
 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el 
Calendari de la oferta. 

 
 

Aplec De Materials             
 
Article 63 . - EI Contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells 
d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són , de l'exclusiva propietat 
d'aquest; de la seva guarda i conservació en serà responsable el Contractista. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4- EPÍGRAF 4t: OBRES PER ADMINISTRACIÓ         
 
Administració             
 
Article 64 . - Es denominen Obres per Administració aquelles en què les gestions que calgui per 
a la seva realització les porti directament el propietari, bé per si o per un representant seu o bé 
mitjançant 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 65 . - Es anomenes ' Obres per Administració directa " aquelles en què 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 necessàries per a la execució de 
l'obra, adquirint els materials, contractant el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint 
directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell 
puguin realitzar-la, en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva 
realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com 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 66 . - 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 a delegat seu, realitzi les 
gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
 
Són per tant, característiques peculiars de les " Obres per Administració delegada o indirecta 
les següents: 
 
a) Per part del Propietari, l'obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les 
despeses inherents à la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat 
de poder ordenar, bé per si o mitjançant 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 
definitiva, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs 
convinguts. 
 
b ) Per part del Constructor, l'obligació de Ilevar 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 tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per això del 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 67 . - Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o 
indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions 
particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; mancant aquestes, les despeses 
d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual 
s'adjuntaran en l'ordre que s'expressen els documents següents tots ells conformats per 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que 
justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra. 
 
b ) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades al que estableix la legislació vigent, especificant 
el nombre d'hores treballades en les 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 i solts, llisters, guardes, etc. , que 
hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es 
presenten. 
 
c ) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la 
gestió hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del 
Propietari. 
 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió 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 originin al Constructor els treballs 
per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
 
Abonament A Constructor De Comptes D'administració Delegada      
 
Article 68 . - Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració 
delegada els realitzarà el Propietari mensualment segons les parts de treballs realitzats aprovats 
pel propietari o pel seu delegat representant. 

 
Independentment, l'Aparellador o Arquitecte Tècnic redactarà , amb la mateixa periodicitat , 
la medició de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes 
valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el 
contrari contractualment. 
 
 
Normes Per A L'adquisició Dels Materials I Aparells        
 
Article 69 . - 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-los 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. 

 
Del Constructor En El Baix Rendiment Dels Obrers        
 
Article 70 . - Si dels parts mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar el 
Constructor l'Arquitecte - Director advertís que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en 
algunes de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors a els rendiments normals 
generalment admesos per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al 
Constructor, amb la finalitat 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 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 s'hagin d'efectuar. 
En cas de no Ilegar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se 
sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
 
Responsabilitats Del Constructor           
 
Article 71 . - En els treballs d'" Obres per Administració delegada ", el Constructor només serà 
responsable dels efectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats per ell 
executades i també dels accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers oa terceres 
persones per no haver pres les mesures necessàries que en les disposicions legals vigents 
s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 70 precedent, no serà responsable del 
mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en 
aquest article. 
 
En virtut del que s'ha consignat, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 
defectuosos ia respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
 
 
5- EPÍGRAF 5è: VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS       
 
Formes D'abonament De Les Obres          
 
 
Article 72 . - Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i llevat que en el 
Plec Particular de Condicions econòmiques es preceptuï una altra cosa , l'abonament dels 
treballs s'efectuarà així: 
 
1 . Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, 
disminuïda en el seu cas en l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 
2 . Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra. Aquest preu per unitat d'obra és invariable i s'hagi fixat 
per endavant, podent variar solament el nombre d'unitats executades. 
 
Prèvia medició i aplicant al total de les diverses unitats d'obra executades, del preu invariable 
estipulat per endavant per a cadascuna d'elles, estipulat per endavant per a cadascuna 
d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats 
d'acord i subjecció als documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per 
a la medició i valoració de les diverses unitats. 
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3 . Tant variable per unitat d'obra. Segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos 
emprats en la seva execució d'acord amb les Ordres de l'Arquitecte - Director. 
 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
 
4 . Per llistes de jornals i rebuts de materials, autoritzats en la forma que el present " Plec General 
de Condicions econòmiques" determina. 
 
5 . Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
 
Relacions Valorades I Certificacions          
 
Article 73 . - 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 Ia mesurament que haurà 
practicat l'Aparellador. 
 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al 
resultat de la medició general, cúbica, superficial, lineal , ponderada o numeral corresponent 
per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint 
present més el que estableix el present " Plec General de Condicions econòmiques " respecte a 
millores o substitucions de materials oa les obres accessòries i especials , etc. 
 
AI Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per estendre aquesta relació 
se li facilitaran per l' Aparellador les dades corresponents de la relació valorada , 
acompanyant-los d' una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a 
partir de la data de recepció d'aquesta nota, pugui el Contractista examinar-los i tornar-les 
firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari , les observacions o reclamacions que 
consideri oportunes. 

 
Dins dels deu (10) dies següents a la recepció, l'Arquitecte -Director acceptarà o rebutjarà les 
reclamacions del Contractista si hi fossin, donant compte 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 referida en els " Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals ". 
 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte -Director 
Ia certificació de les obres executades. De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la 
construcció de la fiança s'hagi preestablert. 
 
EI material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, 
podrà certificar fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els 
documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de contracta. 
 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es 
refereixen, i tindran el caràcter de document i lliuraments a bon compte, subjectes a les 
rectificacions i variacions que es deriven 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 qual la valoració 
es refereix. En el cas que l'Arquitecte- Director ho exigís , les certificacions s'estendran a l'origen. 

 
 
Millores D'obres Lliurement Executades          
 
Article 74 . - Quan el Contractista, inclòs 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 per una altra de preu més alt o executés amb majors 
dimensions qualsevol part de l'obra, o, en general, introduís en aquesta i sense demanar- , 
qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte -Director, no tindrà 
dret, no obstant això, més que a l'abonament del que pogués correspondre 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 75 . - Exceptuant 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 que a continuació 
s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals , les pressupostades mitjançant partida 
alçada , s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
 
b ) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars , s'establiran preus contradictoris per a 
les unitats amb partida alçada , deduïts dels similars contractats. 
 
c ) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada 
s'abonarà íntegrament al Contractista, llevat del cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi 
que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas el arquitecte- Director indicarà al 
Contractista i amb anterioritat a la seva execució, el procediment que s'ha de seguir per portar 
aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-se els materials i jornals als preus 
que figuren en el Pressupost aprovat o, si no, als que amb anterioritat a l'execució convinguin 
ambdues parts, incrementant- 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 De Esgotaments I Altres Treballs Especials No Contractats     
 
Article 76 . - Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions i altres treballs de qualsevol 
índole especial i ordinària , que per no haver estat contractats no fossin per compte del 
Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, tindrà el Contractista l'obligació de 
realitzar i de satisfer les despeses de tota classe que ocasionin, els quals li seran abonats pel 
Propietari per separat de la Contracta. 
 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament 
amb ells el tant per cent de l'import total que, si s'escau, s'especifiqui en el Plec de Condicions 
Particulars. 
 
 
Pagaments              
 
Article 77 . - 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  
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l'Arquitecte - Director, en virtut de les quals es verifiquen aquells. 
 
 
Abonament De Treballs Executats Durant El Termini De Garantia      
 
Article 78 . - Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin 
executat treballs, per al seu abonament es procedirà així: 
 
1 . Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no 
s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps; i l'Arquitecte -Director exigís la seva 
realització durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figurin en el Pressupost i 
abonats d'acord amb el que estableixen els " Plecs Particulars " o en el seu defecte en els 
Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva 
realització; en cas contrari , s'aplicaran aquests últims. 
 
2 . Si s'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. 
 
3 . Si s'han executat treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de 
la construcció o de la qualitat dels materials , no s'abonarà per ells al Contractista. 

 
 
 

6- EPÍGRAF 6e: INDEMNITZACIONS MÚTUES         
 
 
Indemnització Per Retard Del Termini De Finalització De Les Obres      
 
Article 79. - La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil de l'import 
total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia 
d'acabament fixat en el Calendari d'obra, llevat del que disposa en el Plec Particular del 
present projecte. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
 
Demora Dels Pagaments Per Part Del Propietari         
 
Article 80 . - Si el propietari no pagués les obres executades , dins del mes següent a què 
correspon el termini convingut el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament 
d'un cinc per cent (5%) anual (o el que es defineixi en el Plec Particular), en concepte 
d'interessos de demora, durant l'espai de temps del retard i sobre l'import de l'esmentada 
certificació. 
 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir del terme d'aquest termini d'un mes sense 
realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, 
procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials 
emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva 
quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o 
adjudicada. 
 
No obstant l'anteriorment exposat, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat  

 
en la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud 
ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost 
corresponent al termini de execució que tingui assenyalat al contracte. 

 
 
7- EPÍGRAF 7e: VARIS            
 
Millores , augments i / o reduccions d'obra         
 
Article 76. - 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 en cas d'error en els mesuraments del Projecte llevat 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 utilitzar i els augments que totes aquestes 
millores o augments de 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 77. - Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable 
segons l' Arquitecte- Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament 
després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb aquesta resolució, excepte 
el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l' obra i refer-la d'acord 
amb condicions , sense excedir l'esmentat termini. 
 
 
Assegurança De Les Obres            
 
Article 78. - EI Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps 
que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en 
cada moment amb el valor que tinguin per contracta els objectes assegurats. 
 
EI import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a 
nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura 
que aquesta es vagi fent. 
 
EI reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista s'efectuarà per certificacions, com la resta 
dels treballs de la construcció . En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en 
document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de 
reconstrucció de la part sinistrada. 
 
La infracció del que s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el 
contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials 
emmagatzemats, etc., I una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al 
Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat , però només en proporció equivalent al  
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que suposi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels 
danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte -Director. 
 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que ha de ser 
assegurada i la seva quantia, i si res es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de 
comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
 
Els riscos assegurats i les condicions que figurin en Ia 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. 
 
 
A més s'han d'establir garanties per danys materials ocasionats per vicis i defectes de la 
construcció, segons es descriu en l'Art 81, sobre la base del Art 19 de la LOE. 
 
 
Conservació De L'obra            
 
Article 79 . - Si el Contractista, sent la seva obligació, no atén la conservació de Ia obra 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 Ia vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva 
bona conservació , abonant-se tot per compte de la Contracta. 
AI abandonar el Contractista l'edifici , tant per bon acabament 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 s'hi guardaran més eines , útils , materials , mobles , etc . , Que els 
indispensables per a la vigilància i neteja i per els treballs que fos necessari executar. 
 
En tot cas , ocupat o no l'edifici , està obligat el Contractista a revisar i reparar 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 80 . - Quan durant Ia execució de Ies obres ocupi el Contractista, amb la necessària i 
prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al , tindrà 
obligació de reparar-los i conservar-los per fer entrega a Ia 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 en els edificis, propietats o materials 
que hagi utilitzat. 
 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no 
hagués acomplert el Contractista amb el que preveu el paràgraf anterior, ho realitzarà el 
Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
 
 
 

 
Pagament De Arbitris            
 
El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d' altre origen, sobre tanques, 
enllumena , etc. , L'abonament s'ha de fer durant el temps d'execució de les obres i per 
conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, correran a càrrec de la contracta , 
sempre que en les condicions particulars del Projecte no s'estipuli el contrari. 
 
 
Garanties Per Danys Materials Ocasionats Per Vicis I Defectes De La Construcció    
 
Article 81 . -El règim de garanties exigibles per a les obres d'edificació es farà efectiu d'acord 
amb l'obligatorietat que s'estableix a la LOE ( l'apartat c ) exigible per a edificis la destinació 
principal sigui el d'habitatge segons disposició addicional segona de la LO , . E. ) , tenint com a 
referent a les següents garanties: 
 
a ) Assegurança de danys materials o assegurança de caució, per garantir, durant un any, el 
rescabalament dels danys causats per vicis o defectes d'execució que afectin elements de 
terminació o acabat de les obres, que podrà ser substituït per la retenció per el promotor d'un 5 
% de l'import de l'execució material de l'obra. 
 
b ) Assegurança de danys materials o assegurança de caució, per garantir, durant tres anys, el 
 
 rescabalament dels danys causats per vicis o defectes dels elements constructius o de les 
instal· lacions que ocasionin l'incompliment dels requisits d'habitabilitat especificats en l'art . 3 
de la L.O.E. 
 
c ) Assegurança de danys materials o assegurança de caució, per garantir, durant deu anys, el 
rescabalament dels danys materials causats per vicis o defectes que tinguin el seu origen o 
afectin a la fonamentació, els suports, les bigues , els forjats, els murs de càrrega o altres 
elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i estabilitat de 
l'edifici. 
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11.2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. INSTAL·LACIONS     
 
ÍNDEX 
 

1. GENERALITATS 
 

2. EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 

3. MATERIALS. 
 

4. ESPECIFICACIONS PER A LES INSTAL·LACIONS. 
 

5. INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS. 
 

6. INSTAL·LACIÓ DE PRODUCCIÓ A.C.S. SOLAR. 
 

7. INSTAL·LACIÓ  DE  SANEJAMENT. 
 

8. INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ. 
 

9. INSTAL·LACIÓ DE GAS. 
 

10. INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT. 
 

11. INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS. 
 

12. INSTAL·LACIÓ DE CONTRA INCENDIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. GENERALITATS             
 
 
El present Plec de Prescripcions Tècniques té com a objectiu l'ordenació de les condicions que 
han de regir en l'execució de les instal·lacions d’un hotel format per 2 edificis. 
 
 
Prescripcions De Caràcter General          
 
Totes les instal·lacions incloses en el projecte s'executaran segons la documentació adjuntada 
en el mateix: memòria, plànols, annexos de càlcul i les prescripcions del plec de condicions. 
 
En tot el que no quedi especificat es tindrà en compte: Reglament específic de les 
instal·lacions. Normes de les companyies subministradores. Plànols i especificacions adjuntes.   
Indicacions del Director de l'Obra.  Indicacions de la Direcció facultativa 
Totes aquelles lleis s'entendran com l'última versió vigent en el moment de la contractació de 
les obres. En cas de dubtes serà el Director de les obres qui resolgui les qüestions que es puguin 
presentar. 
 
 
Prescripcions Complementàries           
 
Les ordres que imparteixi el Director de les obres seran executades obligatòriament. 
 
Totes les unitats d'obra previstes en aquest projecte s'executaran sempre íntegrament, 
independentment de l'industrial que les hagi contractat, i s'atindran a les regles de la bona 
construcció i amb materials de primera qualitat, segons les normes d'aquest plec. 
 
En els casos on no es detallin les condicions, tant dels materials com de l'execució de les obres, 
el contractista s'atindrà al que el costum ha sancionat com a regla de bona construcció. 
 
 
Plànols              
 
Tots els plànols de detall preparats durant l'execució de les instal·lacions, hauran de ser 
aprovats pel director d'obra, sense el requisit de com no es podran executar els treballs 
corresponents. 
 
Serà a càrrec del contractista la posta al dia dels plànols una vegada acabat el treball, 
d'acord amb el realment construït, instal·lat, modificat i/o afegit durant el muntatge de les 
instal·lacions. 
 
El  contractista  facilitarà  a  l'Adreça  de  l'Obra  una  còpia  del  projecte  amb  totes  les  
modificacions introduïdes durant la instal·lació. 
 
En cas d'importants modificacions o de parts de la instal·lació projectada pel contractista a 
sol·licitud de l'Adreça d'Obra, el contractista lliurarà els corresponents plànols en suport 
informàtic 
 
Instal·lacions auxiliars. 
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El Contractista queda obligat a construir pel seu compte, conservar i retirar al final de les obres 
totes les edificacions auxiliars, utilitzades durant l'execució de la mateixa. 
 
Totes aquestes obres estaran supeditades a l'aprovació del Director de les obres pel que fa a la 
seva ubicació, cotes, etc. i si escau, a l'aspecte estètic de les mateixes quan l'obra principal ho 
exigeixi. 
El resultat negatiu d'alguna de les proves donarà lloc a la repetició de les mateixes proves 
tantes vegades com consideri necessari l'Adreça de l'Obra i en els llocs escollits per aquesta fins 
a comprovar si la prova negativa afecta a una zona susceptible de reparació o reflecteix un 
defecte en el conjunt de la instal·lació. 
 
 
Recepció Provisional            
 
Una vegada finalitzades les instal·lacions i una vegada completades totes les proves i 
efectuades les correccions necessàries, es procedirà a la inspecció per part de la Direcció 
facultativa, en presència del Contractista, al reconeixement de les obres i recepció provisional 
en cas d'estar conformes. 
 
Quedarà reflectit en la corresponent acta i el termini de garantia començarà a explicar a 
partir d'aquesta data. En el cas de no estar conformes el contractista realitzarà les reparacions 
necessàries dins d'un termini  assignat i es repetirà el mateix procés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. EXECUCIÓ DE LES OBRES           
          
 
Les obres s'executaran amb estricta subjecció al present Plec de Condicions i a les Normes 
Oficials que en ell se citen. En cas de contradicció o dubte, el contractista s'atindrà a les 
instruccions que, per escrit, li siguin donades pel promotor de l'Obra. 
 
 
Respecte Al Medi Ambient            
 
El Contractista tindrà especial respecte pel medi ambient i per l'entorn natural de la zona 
afectada per les obres. Adoptarà totes les mesures necessàries per minimitzar l'impacte 
ambiental de les obres, i entre unes altres procedirà a: 
 
-Minimització de sorolls Minimització de fums. 
-Correcta eliminació de tot tipus de residus i desaprofitaments generats durant l'obra. 
-Compliment de les normes de Seguretat i Higiene. 
-Respecte i compliment de tota la normativa ambiental aplicable a aquest tipus d'obra. 
 
El contractista serà l'únic responsable de l'incompliment d'aquestes normes, i s'atindrà en tot 
moment a allò que li indiqui el Director de les Obres. 
 
 
Obligacions De Caràcter General          
 
El contractista haurà d'habilitar una vegada hagi rebut l'ordre d'inici de les instal·lacions, un 
local proper a les mateixes i en un lloc que no faci difícil la marxa de les obres, on es puguin 
realitzar els treballs de despatx necessaris durant el curs de les obres. 
 
Estarà permanentment en l'obra i a la disposició del personal de la Direcció facultativa i del 
contractista el Llibre d'Ordres prèviament signat en totes les seves pàgines pel Director Tècnic, 
en el qual s'anotaran les observacions que es considerin pertinents en relació als treballs. El 
contractista no podrà iniciar els treballs sense el consentiment de l'Adreça Tècnica de l'obra ni 
abans del replanteig. 
 
Accessos a l'obra. 
 
Els accessos a l'obra seran construïts pel contractista. Els camins i altres vies d'accés utilitzades 
pel contractista seran conservats per aquest durant l'execució de l'obra i estaran en perfecte 
estat d'utilització. 
 
 
Pla D'obra              
 
El contractista proposarà un pla d'obra per a les instal·lacions que haurà de ser aprovat per la 
propietat segons contracte. 
 
El pla d'obra serà posat al dia periòdicament per adaptar-se a les variacions d'execució de les 
obres. 
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Provisió De Materials            
 
La provisió de materials s'efectuarà fora de les zones que interfereixin qualsevol tipus de servei 
públic o privat, excepte autorització del promotor de l’obra, i en cap cas abans de l'aprovació 
pel Director d'Obra. 
 
En cas d'incompliment del citat anteriorment o rebuig del material per no complir amb les 
condicions requerides es podrà ordenar la retirada d'aquest i la seva substitució per un altre 
més adequat, efectuant- se totes les operacions a càrrec del contractista. 
 
El transport, maneig i magatzematge dels materials es realitzarà de tal forma que estiguin 
protegits de danys i deterioració, assegurant la preservació de la seva qualitat per utilitzar-los 
en l'obra. 
 
Les superfícies utilitzades com a zones d'apilament de material estaran condicionades i una 
vegada acabada la utilització dels materials acumulats en elles recuperaran el seu aspecte 
original. Les despeses requerides per a això estaran a càrrec de contractista. 
 
 
Senyalització              
 
El contractista queda obligat al compliment de l'especificat en el Pla de Seguretat i Salut. 
 
 
Mètodes constructius            
 
El contractista podrà utilitzar qualsevol mètode constructiu que estimi adequat per executar les 
obres, sempre que en el seu Pla d'Obra i el seu Programa de Treball, hagués estat acceptat per 
la Direcció facultativa. També podrà variar els procediments constructius durant l'execució de 
les obres, sense més limitació que l'aprovació prèvia de l'Enginyer Director, qui li atorgarà quan 
els nous mètodes no alterin el present Plec, però reservant-se el dret d'exigir els mètodes 
primaris si comprovés discrecionalment la menor eficàcia dels nous. 
 
En el cas que el contractista proposés en el seu Pla d'Obra i Programa de Treball, o 
posteriorment a tenor amb el paràgraf anterior, mètodes constructius especials, 
acompanyaran la seva proposta amb un estudi especial de l'adequació d'aquests mètodes i 
una descripció detallada de l'equip que es proposi usar. 
 
L'aprovació per part del Director d'Obra, de qualsevol mètode de treball o maquinària per a 
l'execució de les obres, no responsabilitza a la Propietat dels resultats que s'obtinguin, ni eximeix 
al Contractista del compliment dels terminis parcials i totals indicats si amb aquests mètodes o 
maquinària no s'aconseguís el ritme perseguit. 
 
 
Ordenació dels treballs            
 
El contractista, dins de les prescripcions d'aquest Plec tindrà llibertat de dirigir i ordenar la marxa 
de les instal·lacions segons estimi convenient, i que amb això no resulti perjudicat per una bona 
execució o futura subsistència de les mateixes tenint l'Enginyer Director que resoldre sobre 
aquests punts, en cas de dubte. 
 
 

 
Condicions de localitat            
 
El contractista haurà de conèixer suficientment les condicions de la localitat, dels materials 
utilitzables i de totes les circumstàncies que puguin influir en l'execució i en el cost de l'obra 
 
 
Facilitats per a la inspecció           
 
El contractista proporcionarà al Director d'Obra tota classe de facilitats per a poder realitzar els 
replantejos de les diferents obres, reconeixements i proves de materials i de la seva preparació i 
per  
 
realitzar la vigilància o inspecció de la mà d'obra de tots els treballs, a fi de comprovar el 
compliment de les condicions establertes en el present plec, permetent l'accés a totes les 
parts, treballs no autoritzats i treballs defectuosos. 
 
Els treballs efectuats pel contractista, modificant el prescrit en els documents contractuals del 
Projecte sense la deguda autorització, no solament no seran d'abonament en cap cas sinó 
que hauran de ser retirats al seu càrrec. 
 
 
Unitats d'obra             
 
En totes aquelles unitats d'obra, fàbrica o treballs de tot tipus que entrin en l'esperit general del 
projecte i pels quals no existissin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec, el 
Contractista s'atindrà en primer cas al que resulti dels plànols, quadres de preus, en segon cas 
a les bones pràctiques constructives seguides en treballs anàlegs pels millors constructors i en 
qualsevol cas a les indicacions que sobre aquest tema faci la Propietat. 
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3. MATERIALS              
 
Generalitats              
 
El contractista se cenyirà a les especificacions de materials i equips ressenyats en la memòria. 
 
En general són vàlides totes les prescripcions que referents a les condicions que hauran de 
satisfer els materials i equips, apareguin en les Instruccions, Plecs de Condicions o Normes 
oficials que reglamentin la recepció, el transport, manipulació o ús en les obres d'aquest 
Projecte, sempre que no s'oposin a les prescripcions particulars ressenyats específicament en la 
Memòria. 
 
Els materials i equips que s'utilitzin en les instal·lacions hauran de tenir unes condicions mínimes 
establertes en el present Plec i Memòria. El Contractista té llibertat per obtenir els materials que 
les obres necessitin dels punts que s'estimin convenients, sense modificació dels preus establerts. 
 
La recepció dels materials té, en tot cas, caràcter provisional fins que es comprovi el seu 
comportament en l'obra i no exclou al contractista de les seves responsabilitats per sobre de la 
qualitat dels mateixos, que subsistirà fins que siguin definitivament rebudes les obres en les quals 
hagin estat utilitzats. 
 
Els procediments que han servit com a base per al càlcul dels preus de les unitats d'obra, no 
tenen més valor a l'efecte d'aquest Plec que la necessitat de formular el pressupost, no podent 
al·legar la Contracta adjudicatària que el preu baix d'un material component, justifiqui una 
inferioritat d'aquest. 
 
La propietat es reserva el dret d'aportar part dels materials, els quals hauran de ser 
recepcionats en obra i quedaran sota la responsabilitat del muntador fins al lliurament de la 
instal·lació. 
Materials que no siguin de rebut. 
 
Podran rebutjar-se aquells materials que no satisfacin les condicions imposades en aquest Plec 
per a cadascun d'ells en particular, comprovades pels assajos indicats anteriorment. 
 
La propietat podrà indicar al contractista un termini breu perquè retiri dels terrenys de l'obra els 
materials rebutjats. En cas d'incompliment d'aquesta es podrà procedir a retirar-los a càrrec i 
risc del Contractista. 
 
 
Materials no inclosos en el present plec          
 
Els materials no especificats en el present Plec i que hagin de ser utilitzats en l'obra, seran de 
provada qualitat, havent de presentar el contractista, per recaptar l'aprovació del director 
d'obra, quants catàlegs, mostres, informes i certificats dels corresponents fabricants s'estimin 
necessaris. Si la informació no es considera suficient, es podran exigir els assajos oportuns dels 
materials a utilitzar. 
 
Els accessoris, fixacions i petit material necessari per al muntatge dels equips formen part de la 
responsabilitat del muntador. 
 
El Director d'Obra podrà rebutjar aquells materials que no reuneixin, qualitat i condicions 
necessàries per a la finalitat a la qual hagin de ser destinats. 

 
Provisió de materials            
 
No s’ha d’efectuar provisió de materials, en aquelles zones que interfereixi qualsevol tipus de 
servei públic o privat, excepte amb autorització del propietari. 
No s'hauran d'efectuar les provisions de cap material abans de l'aprovació del mateix pel 
director d'obra. En cas d'incompliment d'aquesta prescripció i rebuig del material per no 
complir amb les condicions 
 
requerides, a judici del director d'obra, aquest podrà ordenar la retirada del mateix i la seva 
substitució per un altre més adequat, efectuant-se totes les operacions a càrrec del 
contractista. 
 
Els materials s'emmagatzemaran de forma tal, que s'asseguri la preservació de la seva qualitat 
per utilitzar-los en les obres, requisit que no podrà ser comprovat en el moment de la seva 
utilització mitjançant els assajos corresponents.  
 
Les superfícies utilitzades com a zones de provisions hauran de ser condicionades, una vegada 
acabada la utilització dels materials acumulats en aquelles, de manera que puguin recuperar 
el seu aspecte original. 
 
Totes les despeses requerides per a això estan a càrrec del contractista. 
 
 
Emmagatzematge             
 
Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la seva correcta conservació i de 
manera que es faciliti la seva inspecció en cas de necessitat. 
 
 
Garanties de qualitat (marcat CE)          
 
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva 
incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d'edificació i enginyeria civil que tinguin 
incidència sobre els següents requisits essencials: 
 
 
El marcat CE d'un producte de construcció indica: 
 
-Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb 
los requisits essencials continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies pel 
Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu). 
 
-Que s'ha complit el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la corresponent 
Decisió de la Comissió Europea. 
 
Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria 
d’indústria la que s'asseguri de la correcta utilització del marcat CE. 
 
És obligació del Director de l'Execució de l'Obra verificar si els productes que entren en l'obra 
estan afectats pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen 
les condicions establertes en el Real Decret 1630/1992 pel qual es transposa al nostre 
ordenament legal la Directiva de Productes de Construcció 89/106/CEE. 
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El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d'una informació 
complementària. El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 
 
-En el producte pròpiament dit. 
 
-En una etiqueta adherida al mateix. 
 
-En el seu envàs o embalatge. 
 
-En la documentació comercial que l'acompanya. 
 
Les lletres del símbol CE es realitzen segons el dibuix adjunt i han de tenir una dimensió vertical 
no inferior a 5 mm. 
 

 
 
A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie 
d'inscripcions complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes 
harmonitzades i Guies DITE per cada família de productes, entre les que s'inclouen: 
 
-el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 
 
-el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 
 
-la direcció del fabricant 
 
-el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 
 
-les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 
 
-el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
 
-el nombre de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els nombres de 
totes elles 
 
-la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 
 
-informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les 
seves especificacions tècniques 
 
-Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de 
lletra, color o composició especial, havent de complir únicament les característiques 
remarcades anteriorment pel símbol. 
 

 
-Exemple de marcat CE (símbol): 

 
 
 
Informació addicional 
 
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment 
"Prestació no determinada" (PND). 
 
L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits 
legals per a una determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta 
característica. 
 
 
 
 
4. ESPECIFICACIONS PER A LES INSTAL·LACIONS         
 
L’objecte de d’aquestes especificacions es definir les característiques i condicions de 
muntatge de materials i equips que haurà de tenir en conta el muntador per a les següents 
instal·lacions. 
Amb previ avís i si en un termini de seixanta (60) dies a partir d'aquest, l'empresa contractista no 
hagués procedit a la retirada de totes les instal·lacions, eines, materials, etc., després de la 
finalització de l'obra, la propietat ho pot manar retirar a càrrec del contractista. 
 
 
Obres no previstes en el projecte           
 
Si durant l'execució de les obres, sorgís la necessitat d'executar alguna obra no prevista en el 
projecte, i autoritzada pel Promotor de l’obra, es realitzaran sota les normes d'aquest plec de 
condicions i les instruccions del Director d'obra. 
Mesures de seguretat. 
 
Es seguiran les indicacions corresponents a l'Estudi de Seguretat i Salut, i a més el contractista i 
sub contractista, hauran d'atenir-se a les disposicions vigents sobre seguretat i salut en el treball, 
i presentar cadascun el seu Pla de Seguretat i Salut. 
 
Contractista i sub contractista estaran a les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut i les 
mesures de seguretat es disposaran segons les indicacions establertes. 
 
S'establiran les mesures sobre la senyalització i il·luminació necessàries tant durant el 
desenvolupament de les obres com durant la seva explotació. 
 
El contractista haurà de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors 
de les construccions evacuant els enderrocs i escombraries. 
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Responsabilitat per danys i perjudicis          
 
El contractista serà responsable, durant l'execució de les obres, dels danys i perjudicis que es 
puguin ocasionar com a conseqüència dels actes o negligències del personal al seu càrrec o 
per una organització de les obres. 
 
 
Despeses diverses a càrrec del contractista         
 
El contractista tindrà l'obligació de muntar i conservar els subministraments i instal·lacions 
necessaris per a la correcta execució de les obres, així com per a l'ús del personal de les 
mateixes. Els costos derivats d'aquestes instal·lacions aniran a càrrec del contractista. 
 
 
Proves generals que s'hauran d'efectuar abans de la recepció      
 
Una vegada acabades les instal·lacions, se sotmetran a proves de resistència i funcionament 
d'acord amb la normativa vigent i les condicions d'aquest plec. 
 
El Director de les Obres podrà ordenar la realització de proves complementàries abans de la 
recepció d'alguna unitat d'obra, si les condicions en què va ser executada donessin lloc a 
dubte sobre la qualitat de la mateixa. 
 
Les proves realitzades i els resultats constaran en l'acta de recepció provisional, quedant 
pendents per a la seva pràctica en l'acte de la recepció definitiva aquelles proves sobre 
unitats d'obra que, no havent donat el resultat especificat, puguin, segons el parer de l'Adreça 
Tècnica de les Obres, ser admeses amb  
 
 
la condició que els seus defectes s'arreglin al llarg del termini de garantia, circumstància que 
preceptivament haurà de ser també consignada en l'acta de recepció provisional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. PLEC DE CONDICIONS DE L' INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS    
 
A continuació es descriuen les condicions per a l'execució de cadascun dels elements que 
formen la instal·lació de lampisteria. 
 
 
I. CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS        
 
 
Característiques geomètriques           
 
 
Els diàmetres nominals (DN) dels tubs s'ajustaran als següents valors, expressats en mil·límetres: 
DN (mm): 12, 20, 25, 40, 60, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450 i 500. 
 
 
Tubs de plàstic (PEX)            
 
Condicions de subministrament           
 
Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els 
accessoris en caixes adequades per a ells. 
 
Els tubs s'han de col·locar sobre els camions de forma que no se produeixin deformacions per 
contacte amb arestes vives, cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints innecessaris. 
 
Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant 
el transport. Els tubs s'han d'apilar a una alçada màxima d'1,5 m. 
 
S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris 
en la base del camió. 
 
Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del 
camió, o damunt dels tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin. 
 
Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti 
en posició horitzontal, han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el 
menor temps possible en aquesta posició. 
 
Els tubs i accessoris s'han de carregar i descarregar amb cura. 
 
 
 
II. RECEPCIÓ I CONTROL            
  
Documentació dels subministraments: 
 
Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb 
els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 
 
La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en 
xifres o en codi, i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més 
d'una). 
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Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de 
manera que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, 
instal·lació i posta en obra 
 
El  marcat  no  ha  de  produir  fissures  o  altre  tipus  de  defecte  que  influeixi  
desfavorablement  en  el comportament funcional del tub o accessori. 
 
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base del 
tub o accessori. 
 
La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment. 
 
Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència. 
 
 
 
III. DISTINTIUS DE QUALITAT I AVALUACIONS D'IDONEÏTAT TÈCNICA      
 
 
Assajos: 
 
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 
segons la normativa vigent. 
 
 
 
IV. CONSERVACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANIPULACIÓ       
 
 
S'han d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si 
fos possible, els embalatges d'origen. 
 
S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps. 
 
S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla 
d'estructura de fusta, amb la finalitat d'evitar qualsevol curvatura o deterioració dels tubs. 
 
Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera 
que estiguin protegits contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per 
exemple, alternant els extrems amb embocadura i els extrems sense embocadura o en capes 
adjacents. 
 
Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en 
suports o prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi. 
 
El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialment al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha 
de fer mai en espiral. 
 
Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc 
de treball, i evitant deixar-los caure sobre una superfície dura. 
 
Quan s'utilitzin mitjans mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que 
no produeixen danys en els tubs. Les eslingues de metall, ganxos i cadenes emprades en la 
manipulació no han d'entrar en contacte amb el tub. 
S'ha d’evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot  

 
donar lloc, si no es neteja, a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o 
protegir amb el fi d'evitar l'entrada de brutícia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris 
s'ha de realitzar seguint les  
 
instruccions del fabricant. 
 
El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent talla tubs. 
 
 
V. VÀLVULES              
 
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 posta en servei de totes les 
vàlvules i accessoris complementaris, d'acord amb les característiques tècniques, implantació i 
qualitats previstes en els documents de projecte. 
 
Queda també incloses totes les vàlvules 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 l'Adreça 
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 fabricant, el diàmetre nominal i la pressió nominal. 
 
L’acopi de les vàlvules en obra serà realitzat amb especial cura, evitant apilar 
desordenadament 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 el l’acopi de vàlvules 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 l'Adreça d'obra, havent de ser 
expressament aprovada per aquesta, el fabricant de vàlvules 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. 
 
Totes les vàlvules que vagin a estar sotmeses a pressions iguals o superiors a 6 bar, portaran 
encunyada la pressió màxima al fet que puguin estar sotmeses. 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 de 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 totes les vàlvules que 
tingui unions a rosca, aquesta serà tal que no interfereixi la maniobra. 
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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 2 1/2” 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, Retenció a clapeta, Retenció a ressort, Seient, agulla 
i de Globus. 
 
Unes 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: 
 
Vàlvules de globus (seient).- És competència de l'instal·lador el subministrament, muntatge i 
posta 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 l'Adreça 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 tall 
(servei tot o 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 de pressió estàtica, 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.  
 
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.  
 
 
Vàlvules de bola (esfera)              
És competència de l'instal·lador el subministrament, muntatge i posta 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 l'Adreça d'obra. L'objectiu 
fonamental d'aquestes vàlvules serà el de tall 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. 
 
 
 
Vàlvules de papallona            
  
És competència de l'instal·lador el subministrament, muntatge i posta 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 l'Adreça 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. 
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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: 
 
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 interior i els materials. 
 
 
Vàlvules de retenció              
És competència de l'instal·lador el subministrament, muntatge i posta 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 l'Adreça 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. 
 
 
 
Vàlvules de seguretat            
 
És competència de l'instal·lador el subministrament, muntatge i posta 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 l'Adreça 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 9-10289. 
 
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.  
 
 
Espiells              
 
Compliran les característiques de les normes DIN, ASTM, per a temperatures ≤ 25 ºC i PN 16, 
amb vidre resistent i de característiques: 
 
La pèrdua de càrrega dels elements estant completament oberts i circulant per ells un cabal 
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. 
 
 
 
 
VI. AÏLLAMENT DE LA XARXA D'AIGUA CALENTA         
  
És competència de l'instal·lador el subministrament, muntatge i posta 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 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 coquetes 
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. La seva 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 embotició en el tub corresponent. On això 
no sigui possible i prèvia autorització de l'Adreça d'Obra es permetrà el muntatge per obertura 
longitudinal, Els colzes, les vàlvules i els 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. En l’acopi es prestarà 
especial atenció en el seu 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. 
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VII. PLATS DE DUTXA             
 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de plat de dutxa, encastat o col·locat sobre el 
paviment. S'han considerat els següents materials: 
 
-Porcellana 
 
-Gres esmaltat 
 
-Planxa d'acer 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les següents operacions: 
 
-Preparació de la zona de treball 
 
-Col·locació de la dutxa en l'espai previst 
 
-Anivellació correcta per rebre l'enrajolat 
 
-Connexió a la xarxa d'evacuació 
 
-Connexió a la xarxa d'aigua 
 
El plat de dutxa reunirà les mateixes condicions exigides en l'element simple. Quedarà anivellat 
en ambdues adreces, en la posició prevista en el projecte. Es garantirà l'estanqueïtat de la 
connexió amb el conducte d'evacuació. 
 
La resolució de les trobades amb paraments i paviments serà la reflectida en el projecte o la 
indicada per la D.F. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell tindran instal·lada la connexió a terra amb un cable 
de coure nu, de secció 2,5 mm2 en tots els casos. 
 
-Si el plat de dutxa és de planxa d'acer, també es connectarà al cos d'aquest. Toleràncies 
d'instal·lació: 
Horitzontalitat ± 1 mm/m 
 
-Contacte revestiment-plat de dutxa ± 1,5 mm 
 
 
Condicions del procés d'execució          
 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
 
Unitat i criteris de mesurament           
 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesura segons les especificacions de la D.T. 

 
 
 
 
 

 
VIII. LAVABOS             
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana, de gres esmaltat o de 
planxa d'acer. 
 
S'han considerat els següents tipus de col·locació: 
 
-Encastat a uns fogons 
 
-Sobre peu 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les següents operacions: 
 
-Preparació de la zona de treball 
 
-Col·locació del lavabo en l'espai previst 
 
-Connexió a la xarxa d'evacuació 
 
-Connexió a la xarxa d'aigua 
 
El lavabo instal·lat reunirà les mateixes condicions exigides a l'element simple, quedarà anivellat 
en ambdues adreces, en la posició prevista en el projecte. L'altura des del nivell del paviment 
fins al nivell frontal superior del lavabo serà la reflectida en el projecte, o en defecte d'això, la 
indicada per la D.F. 
 
Si el lavabo es col·loca encastat en uns fogons, estarà fixat sòlidament a aquesta amb el 
sistema indicat pel fabricant. Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo 
estarà fixat sòlidament al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu. 
 
La trobada amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el 
lavabo i els fogons, segons correspongui, quedarà rejuntat amb silicona neutra. Es garantirà 
l'estanqueïtat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell tindran instal·lada la presa de terra amb cable de 
coure nu de secció >= 2,5 mm2. 
 
Toleràncies d'instal·lació: 
 
-Nivell ± 10 mm 
 
-Caiguda frontal pel que fa al plànol horitzontal <= 5 mm 
 
 
Unitat i criteris de mesurament           
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesura segons les especificacions de la D.T. 
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IX. BIDETS              
  
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de bidet de gres esmaltat o de porcellana 
vitrificada, col·locat amb suports murals o sobre el paviment. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les següents operacions: 
 
-Preparació de la zona de treball 
 
-Col·locació de l'abocador en l'espai previst 
 
-Connexió a la xarxa d'evacuació 
 
-Connexió a la xarxa d'aigua 
 
El bidet instal·lat reunirà les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
 
Quedarà anivellat en ambdues adreces, en la posició prevista en el projecte. 
 
L'altura des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior del bidet serà la reflectida en el 
projecte o, en defecte d'això, la indicada en la D.F. 
 
Estarà fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions 
subministrades pel fabricant. 
 
El lliurament amb el paviment quedarà rejuntada. 
 
Es garantirà l'estanqueïtat de la connexió amb el conducte d'evacuació, mitjançant la pasta 
de segellar.   
 
Toleràncies d'instal·lació: 
 
-Nivell ± 10 mm 
 
-Horitzontalitat ± 2 mm  
 
 
Unitat i criteris de mesurament           
 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesura segons les especificacions de la D.T. 
 
 
X. INODORS              
  
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de vàter de porcellana o de gres esmaltat, de 
sortida vertical o horitzontal, col·locat amb fixacions verticals o sobre el paviment. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les següents operacions: 
 
-Preparació de la zona de treball 
 

 
-Col·locació del vàter en l'espai previst 
-Connexió a la xarxa d'evacuació 
 
-Connexió a la xarxa d'aigua 
 
El vàter instal·lat reunirà les mateixes condicions exigides a l'element simple. Quedarà anivellat 
en ambdues adreces, en la posició prevista en el projecte. La tapa i el seient quedaran 
centrats, no oferiran resistència ni tindran joc en el seu moviment. L'altura des del nivell del 
paviment fins al nivell frontal superior del vàter serà la reflectida en el projecte, o en defecte 
d'això, la indicada per la D.F. 
 
Estarà fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions 
subministrades pel fabricant. El lliurament amb el paviment quedarà rejuntada. Es garantirà 
l'estanqueïtat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora 
en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant una junta de cautxú o de neoprè en els 
de descàrrega vertical. 
 
Els  mecanismes  de  descàrrega  i  alimentació  quedaran  regulats  de  manera  que  l'aparell  
funcioni correctament. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell tindran instal·lada la presa de terra amb cable de 
coure nu de secció >= 2,5 mm2. 
 
-Toleràncies d'instal·lació: 
 
-Nivells ± 10 mm 
 
 
Condicionis del procés d'execució            
No es col·locaran juntes de material s’endureixi en les rosques. El roscat, si escau, es farà sense 
forçar ni Espatllar la rosca.  
 
 
Unitat i criteris de mesurament           
 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesura segons les especificacions de la D.T. 
 
 
 
XI. ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS          
 
 
Col·locació  de  diferents  elements  auxiliars  per  completar  la  instal·lació  d'aparells  sanitaris.  
S'han considerat els següents elements: 
 
-Tapa tubs d'alimentació per a urinari mural 
 
-Tapa tubs d'alimentació per a urinari dempeus 
 
-Marxapeu per a urinari dempeus 
 
-Tapajuntes per a urinari dempeus 
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-Tapajuntes inferior per a urinari dempeus 
 
-Cistella de filferro plastificat 
 
-Fusta per a pila d'aigüera 
 
-Reixa cromada per a abocador 
 
L'accessori instal·lat reunirà les mateixes condicions exigides a l'element simple. Quedarà 
anivellat en les dues adreces, a la posició prevista. Toleràncies d'instal·lació per tapa tubs, 
marxapeu i reixa: 
 
-Nivell: El mateix exigit a l'aparell sanitari 
 
-Horitzontalitat ± 2 mm 
 
 
Unitat i criteris de mesurament           
  
Unitat de quantitat instal·lada, mesura segons les especificacions de la D.T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. PLEC DE CONDICIONS INSTAL·LACIÓ A.C.S SOLAR        
 
I. CAPTADORS SOLARS PLANS AMB COBERTA DE VIDRE        
 
Característiques generals            
 
Ha d’estar homologat d’acord amb el Reial Decret 891/1980 i la Ordre de 28 de juliol de 1980. 
 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i 
sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
 
La carcassa del captador ha de ser estanca a l’aigua de pluja per a prevenir filtracions. Així 
mateix, ha d’estar construït de manera que els condensats no s’acumulin al seu interior. El 
disseny ha de preveure la ventilació a través de la carcassa. 
 
Tots els materials han de ser incombustibles i han de resistir la màxima temperatura 
d’estancament. Així 
mateix han de ser resistents als xocs tèrmics i a la exposició a la radiació UV. Els materials que 
no resisteixin la radiació UV han d’estar degudament protegits contra les radiacions incidents i 
reflexades. 
 
No han d’aparèixer tensions mecàniques quan s’arriba a la màxima temperatura 
d’estancament. 
 
Els materials han de ser resistents a les tensions ambientals com ara la pluja, neu, calamarsa, 
vent, altes 
humitats i pol·lucions de l’aire. 
 
Els materials en contacte amb el fluid caloportador han de ser resistents a les accions del 
mateix. 
Els passos i conductes a través de la carcassa han d’estar constituïts de manera que no puguin 
haver fuites causades per la dilatació tèrmica. Les connexions dels captadors han de ser 
capaces de suportar les tensions que es produeixen durant el muntatge i el funcionament. 
 
A la màxima temperatura d’estancament, els materials no han de patir contraccions, no s’han 
de fondre, i no han d’emetre vapors que puguin condensar sobre altres superfícies ni produir 
corrosions. 
 
El captador ha de complir els assaigs requerits en les normes UNE-EN 12975-1 i UNE-EN 12975-2. 
Concretament, durant els assaigs no es pot produir cap de les següents fallades: 
 
- No s’han de produir fuites a l’absorbidor ni deformacions que estableixin contacte d’aquest 
amb la coberta. 
- Trencaments o deformacions permanents de la coberta o de les fixacions de la coberta. 
- Trencaments o deformacions permanents dels punts de fixació de la carcassa del captador. 
- Acumulació d’humitat a dintre del captador. Coeficient global de pèrdues (Producció ACS): 
<= 10 W/m2°C 
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Han de portar marcades les dades següents: 
 
- Nom del fabricant 
- Tipus 
- Número de sèrie 
- Any de fabricació 
- Superfície total del captador 
- Pressió màxima de treball 
- Temperatura d’estancament a 1000 W/m2 i 30ºC 
- Volum de líquid caloportador 
- Pes del captador en buit 
- Control d'homologació 
 
Condicions de subministrament i emmagatzematge        
 
Subministrament: Embalats, amb totes les proteccions necessàries per al transport i 
emmagatzematge i amb les boques de connexió hidràuliques tapades. 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
El fabricant ha de lliurar un manual amb les instruccions d’instal·lació que ha de contenir com a 
mínim la 
següent informació: 
 
- Dimensions i pes del captador, instruccions sobre transport i manipulació. 
- Descripció del procediment de muntatge. 
- Recomanacions sobre la protecció contra llamps. 
- Instruccions sobre el fluid caloportador i sobre la connexió amb el circuit d’ACS. 
- Recomanacions sobre el fluid caloportador que es pot fer servir així com les precaucions que 
s’han de 
prendre durant l’omplerta, operació i servei. 
- Pressió màxima de treball, caiguda de pressió i màxim i mínim angle d’inclinació. 
- Requisits de manteniment. 
 
 
Unitat i criteris d'amidament           
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
ELEMENTS AUXILIARS PER A CAPTADORS SOLARS         
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Suports metàl·lics per a captadors solars constituïts per un conjunt de perfils d’acer per a 
muntar a l’obra. 
- Fluid caloportador format per una mescla d’aigua i additius. 
 
Definició i característiques dels elements         
 
Suports              
 
Els perfils d’acer que constitueixen la estructura de suport dels panells han de tenir aspecte 
exterior uniforme i sense defectes. 
 

 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer. 
 
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT del fabricant. Les toleràncies 
han d’estar dins dels límits especificats. 
 
Juntament amb el conjunt de perfils que conformen els suports, s’han de lliurar les instruccions 
per al seu 
muntatge. 
 
Les peces s’han de poder identificar fàcilment dins de l’esquema de muntatge. 
 
Les parts del suport s’han de muntar amb cargols, femelles i volanderes. Han de quedar unides 
pels forats practicats al perfil. 
 
No es poden practicar forats nous ni modificar els existents. 
 
Els suports, un cop muntats, han de resistir el pes del captador, així com les accions i 
sobrecàrregues pròpies de la seva funció. 
 
L’estructura de suport ha d’estar protegida superficialment contra l’acció dels agents 
ambientals. Si durant el muntatge es provoquen desperfectes lleus sobre la protecció 
superficial, aleshores s’ha de procedir a la seva reparació amb mètodes i materials compatibles 
amb la pròpia protecció superficial. 
 
Fluid caloportador             
 
Ha d’estar format per una mescla homogènia d’aigua i líquid anticongelant, anticorrossiu i 
antiebullició 
(prolenglicol). 
 
No ha de ser tòxic, irritar la pell, els ulls o les mucoses, o contaminant de l’aigua. Ha de ser 
totalment 
biodegradable. 
 
Ha de ser compatible amb tots els materials de la instal·lació. 
 
Ha de mantenir les seves propietats físiques i químiques en els intervals de temperatura 
admissible per tots els components i materials de la instal·lació. 
 
El contingut de sals s’ha d’ajustar a les especificacions de l’apartat 3.2.2.1. del CTE DB HE 4. pH 
(20°C): 5-9 
 
Condicions de subministrament i emmagatzematge        
 
Suports              
 
Subministrament: Desmuntats i embalats amb totes les proteccions necessàries de manera que 
no pateixin deformacions, cops ni esforços no previstos. El fabricant ha de subministrar els 
accessoris necessaris per a la seva instal·lació així com un esquema per a l’ensamblatge de 
l’estructura de suport. 
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Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, 
de manera que no s’alterin les seves condicions. 
 
Fluid caloportador             
 
Subministrament: En pots o bidons. A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
 
- Identificació del fabricant 
 
 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d’ús 
- Límits de temperatura 
- Toxicitat i inflamabilitat 
 
 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el  terra. 
 
 
Unitat i criteris d'amidament           
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
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7. PLEC DE CONDICIONS INSTAl·ACIÓ DE SANEJAMENT

A continuació es descriuen les condicions per a l'execució de cadascun dels elements que 
formen la instal·lació d'evacuació.  

I. TUBS DE PLÀSTIC (PVC) 

Condicions de subministrament 

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

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

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

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

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

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

Els tubs i accessoris s'han de carregar i descarregar amb cura. 

Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 

Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb: 
Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 

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

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

El marcat no ha  de  produir  fissures  o  altre  tipus  de  defecte  que  influeixi  desfavorablement 
en  el comportament funcional del tub o accessori. 
 
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base del 
tub o accessori. 

La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment. 
 
Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència. 
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica. 

Assajos 

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

Conservació, emmagatzematge i manipulació 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent talla tubs. 
 

II. DESGUASSOS

L'execució dels desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC, des de l'aparell fins al baixant o 
clavegueró, inclourà la col·locació dels tubs, la seva fixació i la col·locació dels accessoris. 
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Condicions del procés d'execució 

El branc muntat serà estanc i no quedaran sense subjecció distancies superiors a 70 cm. En cap 
punt hi haurà reduccions de secció en el sentit del recorregut ascendents i no seran instal·lats ni 
horitzontalment ni contra pendents. S'executarà amb un pendent no interior al 2,5% i el radi 
interior de les curvatures no serà inferior a 1,5 vegades el diàmetre del tub. 

Els passos a través d'elements estructurals tindran una folgança entre 10 i 15mm de secció que 
s'acabarà amb massilla elàstica. 

Unitat i criteris de mesurament  

El seu mesurament serà en metres de longitud i segons el seu diàmetre. 

III. BAIXANTS

Els baixants de la instal·lació d'evacuació de la nau comercial seran executats mitjançant tub 
de PVC, la seva execució inclou la col·locació i fixació dels tubs i col·locació d'accessoris. 

Seran estancs i quedaran fixats correctament, els tubs quedaran subjectats mitjançant 
abraçadores. Els tubs se subjectaran mitjançant abraçadores encastables, una sota la copa i 
la resta a intervals regulars. 

El pes d'un tub no gravitarà sobre el tub inferior. 

Les unions entre tubs no seran rígides. Les unions entre tubs de PE es faran encolades o amb 
junta tòrica, segons el tub utilitzat. 

El baixant no presentarà, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap 
punt. 

Els passos a través d'elements estructurals es protegiran amb un contra tub folgat. La folgança 
entre tub i contra tub, i entre tub i copa es retocarà amb mesella. En cap cas els trams 
instal·lats seran Horitzontals o en contrapendent. 

S'instal·lessin un mínim de 2 abraçadores per tub. La distancia entre abraçadores serà inferior o 
igual a 150cm. 

Condicions del procés d'execució 

La col·locació del baixant de PVC s'iniciarà per la part superior de la instal·lació. No es 
manipularan o corbaran els tubs de PVC. Els canvis direccionals i les connexions es realitzaran 
mitjançant peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa. 
Tots els talls es realitzaran perpendicularment a l'eix del tub. 

Unitat i criteris de mesurament 

M.L. de longitud instal·lada, mesura segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels 
elements o dels punts a connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents  

a retallades i la repercussió de les peces especials a col·locar. 

IV. ARQUETES
 
Les arquetes instal·lades a peu de baixant, siguin de pas o sifòniques, seran resoltes mitjançant 
solera de formigó i parets de maó perforat, esquerdejades i arrebossades interiorment per 
col·locar una tapa enregistrable posteriorment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les següents operacions: 

- Comprovació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació del formigó de la solera. 
 

- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els buits per al pas de 
tubs. 

- Esquerdejat de les parets amb morter. 

- Arrebossat interior de les parets amb ciment. 

- Col·locació de la tapa fixa, si escau. 
L'arqueta estarà formada amb parets de maó o formigó, sobre solera de formigó d'espessor 
10cm. Les arquetes amb tapa fixa estaran tapades amb peça ceràmica presa amb morter. La 
solera serà plana i estarà al nivell previst.  
En les arquetes no sifòniques, la solera tindrà pendent per afavorir l'evacuació. El punt de 
connexió estarà al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets seran planes, 
aplomades i quedaran travades en filades alternatives. La superfície interior quedarà revestida 
amb un esquerdejat d'espessor uniforme i ben adherit a la paret, i acabada amb un brunyit de 
pasta de pòrtland. El revestiment sec serà llis, sense fissures ni altres defectes. Tots els angles 
interiors quedaran arrodonits. L'arqueta impedirà la sortida de gasos a l'exterior.  
Espessor de la solera >= 10 cm Espessor de l'esquerdejat >= 1 cm 
Pendent interior d'evacuació en arquetes no sifòniques >= 1,5% 
Toleràncies d'execució: 

- Aplomat de les parets ± 10 mm  
- Planeitat de la fàbrica ± 10 mm/m  
- Planeitat de l'esquerdejat ± 3 mm/m 

Condicions del procés d'execució  
Es treballarà a una temperatura entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces ceràmiques a col·locar 
tindran la humitat necessària perquè no absorbeixin l'aigua del morter. L'esquerdejat s'aplicarà 
pressionant amb força sobre la fàbrica de maó quan aquesta hagi aconseguit el 70% de la 
resistència prevista. Prèviament s'humitejarà la superfície. 
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V. CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 

L'execució de la unitat d’obra del clavegueró amb tub de PVC inclou les següents operacions: 
 
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub. 
- Col·locació i unió dels tubs. 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (canvis d'adreça, connexions, etc.).  
El tub seguirà les alineacions indicades en la D.T., quedarà a la rasant prevista i amb el pendent 
definit per a cada tram. El clavegueró muntat quedarà sòlidament fixat a l'obra, amb el 
pendent determinat per a cada tram. Serà estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. 

Els tubs se subjectaran mitjançant abraçadores encastades, repartides a intervals regulars. Les 
unions entre tubs es faran encolades o amb junta tòrica, segons el tub utilitzat. El clavegueró no 
presentarà, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a 
través d'elements estructurals es protegirà amb un contra tub folgat i la folgança es retocarà 
amb masella. En cap cas els trams instal·lats seran horitzontals o en contrapendent. 

Distància entre abraçadores <= 150 cm Folgança entre tub i contra tub 10 - 15 mm. 

Condicions del procés d'execució 

No es manipularan o corbaran els tubs. Els canvis direccionals i les connexions es realitzaran 
mitjançant peces especials. Tots els talls es realitzaran perpendicularment a l'eix del tub. 

Unitat i criteris de mesurament 

Es mesurarà per metres de longitud instal·lada, entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retallades i la 
repercussió de les peces especials a col·locar. 

VI. XARXES 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, recobertes 
de cautxú, 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 selletes o trapezis de fixació, 
per mitjà de tirants 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 PVC a l'arqueta, es realitzarà mitjançant un maniguet lliscant arenat 
prèviament i rebut a l'arqueta. 

Aquest arenat 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. 

VII. VÀLVULES I SIFONS

Seran de PVC gris. El seu assemblatge i interconnexió s'efectuarà mitjançant juntes mecàniques 
(rosca i junta tòrica). 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 massilla. El líquid soldador no ha d'usar-se amb 
material de PVC. 
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VIII. EQUIP DE DEPURACIÓ

Per la instal·lació de la depuradora compacta, es recomanen les disposicions i condicions 
següents: 

a) Manipulació:

- Abans de la descàrrega de l'equip es comprovarà mitjançant inspecció visual que l'equip
no ha patit cap dany durant el transport.
- La manipulació s'ha de fer amb l'equip buit. Durant la descàrrega, mantenir la distància de
seguretat amb el dipòsit / cisterna.
- Per a equips de capacitat superior a 6.000 litres la descàrrega i manipulació ha de realitzar-
se mitjançant eslingues, cintes de material sintètic, que una vegada introduïdes per l'interior
de les orelles d'elevació hauran d'abraçar al dipòsit en tot el seu perímetre. Les eslingues han
de ser planes i amb una amplada mínima de 80 mm. Les orelles d'aquests equips en cap cas
s'han de fer servir per elevar el equip. Es tracta d'orelles per a l'ancoratge.

b) Excavació de fossat:

• La profunditat del fossat ha de ser la suma del diàmetre o de l'altura de l'equip, la llosa
de formigó armat, la capa de formigó tendre i la distància entre la cisterna i el nivell del
sòl.

• Entre el dipòsit i la paret del fossat ha de quedar, com a mínim, una distància de 400
mm. en tot el perímetre.

• Quan s'instal·len diversos equips, la distància entre dipòsits ha de ser com a mínim de 400
mm.

• En cas de nivell freàtic o zones humides l'estudi hidrogeològic processarà les pautes de
construcció.

c) Llit del fossat:

En cas que les característiques del terreny no siguin les adequades (terrenys tous , argilosos , 
etc.), s'ha de preparar un llit de reblert de diferents capes: 

• Capa de zahorres de 500 mm de gruix , cobrint tota la superfície de la fossa.

• Un cop col·locada la capa de zahorres, omplir amb una capa de formigó pobre de 50
a 100 mm . La capa ha de ser plana i anivellada .

• Un cop sec , construir una llosa de formigó HA - 25 de 300 mm de gruix amb una
armadura d'acer de 12 a 15 mm de diàmetre de barra i quadre màxim de 300x300 mm.
El formigó ha de presentar 175 kg./cm2 de resistència. La superfície de la llosa ha de
passar en 400 mm. les dimensions del dipòsit. La llosa ha de ser completament plana i ha
d'estar perfectament anivellada i sense cants tallants.

• Preparar el sistema d'ancoratge, l'altura ha de ser major que la capa de formigó pobre
que s'afegirà posteriorment.

• Un cop endurida la llosa de formigó, procedir a omplir el fossat amb formigó pobre.
L'espessor d'aquesta capa serà de 250 mm.

d) Construcció de la cubeta de formigó:

• El dipòsit ha d'estar protegit de manera adequada per no suportar l'excés de pressió
que pot causar la capa freàtica, sobretot en èpoques de pluja. Així, s'evitarà la ruptura
per sobrecàrrega.

• A més de la llosa de formigó serà necessari construir una cubeta de formigó armat HA-25
de 300 mm de gruix en totes les seves dimensions, que contindrà l'equip, segons projecte
signat i visat pel col·legi professional corresponent.

• Es deixarà una distància de 500 mm entre l'equip i les parets de la cubeta.

• IMPORTANT : En cas de pas de vehicles s'haurà de protegir l'equip amb una llosa de
formigó, de 250 mm de gruix, sustentada sobre la cubeta.

e) Col·locació de la cisterna:

• Abans de l'enduriment del formigó, introduir l'equip al fossat.

• Deixar assecar la capa de formigó pobre i procedir a l'ancoratge de l'equip.

• Omplir amb una altra capa de formigó pobre fins a arribar 1/3 de l'altura de l'equip.

f) Ancoratge de la cisterna:

• El dipòsit s'ancorarà mecànicament mitjançant eslingues de subjecció. Aquestes han de
situar-se en els elements sortints marcats del dipòsit. La distància entre punts d'ancoratge
ha de ser igual al diàmetre del tanc més 200 mm. a cada costat del mateix. Els punts
d'ancoratge en el fons del fossat han d'alinear-se.

• Es poden utilitzar les orelles com a punt de subjecció mitjançant eslingues.
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e) Ompliment:

• S'omplirà l'equip amb aigua un cop es trobi correctament col·locat i ancorat al fossat.
Omplir l'equip prematurament pot provocar el trencament del mateix.

• L'ompliment accidental d'aigua al fossat sense l'equip ancorat i sense haver finalitzat les
tasques de enterrat pot provocar el trencament de l'equip.

• 

f) Pericons:

• En els dipòsits totalment enterrats cal col·locar un pericó sobre cadascuna de les
obertures d'accés al dipòsit.

• Els pericons no han de transmetre a les parets del dipòsit cap tipus de càrrega que pugui
danyar a les parets o a l'aïllament.

g) Airejador:

• L'airejador s'ha instal· lar en una bancada plana (de ferro o de formigó) amb  una
superfície que abasti l'equip per evitar vibracions. Mai s'ha d'usar  el palet de fusta amb
què es lliura la bufador. S'ha de posar a una  distància màxima de 20 metres de la
depuradora.

• La ubicació de l'airejador s'ha de fer en un lloc protegit de l'excés de pols i l'aire fred. Es
recomana que sigui una caseta d'obra ben ventilada.

• És important que la bufador estigui com a mínim a un metre de la paret per que hi hagi
una bona dissipació de la calor.

• El primer tram de canonada que surt del compressor haurà de ser de coure per alliberar
el pic tèrmic del compressor (el contacte directe del PVC amb el compressor ho desfà).

• S'han de seguir les instruccions del fabricant de l'equip en tot el referent a instal·lació i
manteniment.

h) Bomba de recirculació de fangs:

• La bomba ha de instal·lar-se al decantador secundari de la depuradora. es col·locarà
dempeus recolzada en la bancada que hi ha per a aquest fi en el fons del decantador.

• Haurà de quedar totalment submergida.

• Procurar que hi hagi prou espai perquè el flotador pugui funcionar lliurement.

• Mai ha de sostenir la bomba pel cable elèctric. Per sostenir la bomba s'ha d'utilitzar la
cadena d'acer inoxidable que s'inclou amb la depuradora.

• Procurar que el tub de recirculació no quedi doblat i que quedi fixat.

• correctament al entroncament de sortida.

• La bomba no ha de funcionar mai en sec.

i) Quadre elèctric:

• Les connexions elèctriques les ha de realitzar només un electricista qualificat.

• Comprovar la regulació del temporitzador abans de posar-lo en funcionament.

Es recomana per precaució: 

• No fer funcionar mai la bufador sense estar la depuradora plena d'aigua.

• Abans de posar en funcionament la bufador comprovar el sentit de gir, assegurant que
aspira aire de l'exterior i l'envia cap a la depuradora. Si el sentit de gir és el contrari, és a
dir la bufador bufa aire cap a l'exterior, haurem de canviar les connexions elèctriques.
Per a això s'haurà de canviar les dues fases que estan connectades.

IX. POU D'INFILTRACIÓ D'AIGÜES

-El pou ha d’estar tapat.  
-Els efluents depurats han de ser repartits proporcionalment sobre tota la superfície superior del 
pou d’infiltració. 
-La superfície lateral del pou ha de ser estanca fins a 80 cm per sota del punt de distribució dels 
efluents.  
El reompliment total o parcial del pou d’infiltració es realitza mitjançant graves de mides entre 
40 mm i 80 mm.  
-S’ha de disposar una conducció vertical que travessa el llit de graves per controlar el nivell 
intern de l’aigua, el seu funcionament i el no-rebliment cada tres dies o cada setmana com a 
mínim. 

X. PROVES I REGLAMENTS 

Assajos i inspecció en fàbrica 

La Direcció 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. 

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. 

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  
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reemplaçat a costa de l'instal·lador. 

Els assajos es duran a terme, en cas necessari, en un laboratori degudament homologat i 
acreditat proposat per l'instal·lador per a aprovació per la Direcció Tècnica de l'Obra. 

Proves d'instal·lacions i equips 

Els materials i equips d'origen industrial hauran de complir les següents condicions fonamentals i 
de qualitat: 

- Les determinades en el Plec d'Especificacions Tècniques. 
- 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.) 
- Les contemplades en les Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament 
d'aigua. Les marcades per les Normes UNE corresponents. 
- Les especificacions de les Normes Tecnològiques: NTE-IFE, NTE-IFF, NTE-IDG, NTE-IGL. 

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 proves d'estanqueïtat a les xarxes hidràuliques segons UNE 100-151-88. 

Proves grup de pressió 

- Verificació del punt de tarat dels pressòstats Nivell d'aigua/aire en el dipòsit. 
- Lectura de pressions i verificació de cabdals Comprovació del funcionament de vàlvules 
Proves de la instal·lació. 
- Simultaneïtat de consum Cabdal en el punt més allunyat. 

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, l'Adreça 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 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, 
Càlcul, Plec de Condicions i Plànols, amb la instal·lació Definitiva i últim, que lliurés a Direcció 
facultativa. 
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8. PLEC DE CONDICIONS DE L' INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ

A continuació es descriuen les condicions per a l'execució de cadascun dels elements que 
formen la instal·lació de calefacció. 

I. CONDICIONS D'EXECUCIÓ 

L'instal·lador de climatització coordinarà seus treballs amb l'empresa constructora i amb els 
instal·ladors d'altres especialitats , com ara electricitat , fontaneria , etc . , que puguin afectar la 
seva instal·lació i al muntatge final de l'equip. 

Es comprovarà que la situació , l'espai i els recorreguts de la instal·lació coincideixen amb el 
projecte , i en cas contrari es redefinirà segons el criteri i sota la supervisió de la direcció 
facultativa. Es procedirà al marcat per instal·lador autoritzat de tots els components de la 
instal·lació en presència d'aquesta, procedint a la col·locació de la caldera , bombes i vas 
d'expansió tancat. 

Es replantejarà el recorregut de les canonades , coordinant amb la resta d'instal·lacions que 
puguin tenir encreuaments, paral·lelismes i trobades. En marcar les línies de la instal·lació, es 
tindrà en compte la separació mínima de 25 cm entre els tubs de la instal·lació de calefacció i 
canonades veïnes. S'haurà d'evitar la proximitat amb qualsevol conducte elèctric. 

Abans de la seva instal·lació , les canonades s'han de reconèixer i netejar per eliminar els cossos 
estranys. 
Les calderes i bombes de calor es col·locaran en bancada o parament segons recomanacions 
del fabricant, quedant fixades sòlidament. Les connexions roscades o embridades aniran 
segellades amb cinta o junt d'estanquitat de manera que els tubs no produeixin esforços a les 
connexions amb la caldera.  

Al voltant de la caldera es deixaran espais lliures per a facilitar tasques de neteja i manteniment 
. Es connectarà al conducte d'evacuació de fums i a la canalització del vas de expansió si 
aquest és obert . 

Els conductes d'evacuació de fums s'instal·laran amb mòduls rectes de cilindres concèntrics 
amb aïllament intermig , connectats entre si amb brides d'unió normalitzades. 

Es muntar i fixar les canonades i conductes ja siguin vistes o encastades en regates que 
posteriorment s'ompliran amb pasta de guix . Les canonades i conductes seran com a mínim del 
mateix diàmetre que les boques que els corresponguin, i en el cas de circuits hidràulics es 
realitzaran les seves unions amb acoblaments elàstics.  

Cada vegada que s'interrompi el muntatge es taparan els extrems oberts. 

Les canonades i conductes s'executaran seguint línies paral·leles ja esquadra amb elements 
estructurals i amb tres eixos perpendiculars entre si, buscant un aspecte net i ordenat. Es 
col·locaran de manera que deixin un espai mínim de 3 cm per a la posterior col·locació de 
l'aïllament tèrmic i de manera que permetin manipular i substituir sense desmuntar la resta. En 
cas de conductes per a gasos amb condensats, tindran un pendent de 0,5 % per evacuar els 
mateixos . 

Les unions , canvis de direcció i sortides es podran fer mitjançant accessoris soldats o roscats , 
assegurant l'estanquitat de les unions mitjançant pintura de les rosques amb mini o emprant 
estopes , pastes o cintes. Si no s'especifica, les reduccions de diàmetre seran excèntriques i es 
col·locaran enrasades amb les generatrius dels tubs a unir . 

Les unitats terminals de consum ( radiadors , convectors , etc . ), Es fixaran sòlidament al 
parament i s'anivellaran , amb tots els seus elements de control , maniobra, 
connexió, visibles i accessibles. 

Es realitzarà la connexió de tots els elements de la xarxa de distribució d'aigua o aire , de la 
xarxa de  

distribució de combustible , i de la xarxa d'evacuació de fums , així com el muntatge de tots els 
elements de control i altres accessoris. 

En el cas d'instal·lació de calefacció per terra radiant , s'estendran les canonades per sota del 
paviment en forma de serpentí o cargol, sent el pas entre tubs no superior a 20 cm. El tall de 
tubs per a la seva unió o connexió es realitzarà perpendicular a l'eix i eliminant rebaves . En cas 
d'accessoris de compressió es 
s'aixamfranarà l'aresta exterior. La distribució d'aigua es realitzarà a una temperatura de 40 a 50 
º C , aconseguint el terra una temperatura mitjana de 25-28 º C , mai més de 29 º C. 

Condicions d'acabat 

Un cop acabada l'execució, les xarxes de canonades han de ser netejades internament abans 
de fer les proves de servei , eliminant pols , pellofes , olis i qualsevol altre element estrany. 
Posteriorment es farà passar una solució aquosa amb producte detergent i dispersants orgànics 
compatibles amb els materials 
emprats en el circuit . Finalment s'esbandirà amb aigua procedent del dispositiu d'alimentació . 

Mesura 

Les canonades i conductes es mesuraran i valoraran per metre lineal de longitud d'iguals 
característiques, fins i tot colzes , reduccions , peces especials de muntatge i calorifugats , 
col·locats i provats . 

La resta de components de la instal·lació com calderes, radiadors , termòstats , etc . , Es 
mesuraran i valoraran per unitat totalment col·locada i comprovada incloent tots els accessoris i 
connexions necessaris per al seu correcte funcionament. 

Control d'execució 

- Calderes: Instal·lació de la caldera. Unions, fixacions, connexions i comprovació de l'existència 
de tots els accessoris de la mateixa. 

- Canalitzacions, col·locació: Diàmetre diferent de l'especificat. Punts de fixació amb trams 
menors de 2 m. Cerca que els elements de fixació no estiguin en contacte directe amb el tub , 
que no hi hagi trams de més de 30 m sense lira, i que les seves dimensions corresponguin amb 
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les especificacions de projecte. Comprovar que les unions tenen mini o elements d'estanquitat. 

- En el calorifugat de les canonades: Existència de pintura protectora. Gruix de la camisa aïllant 
es correspon al del projecte. Distància entre tubs i entre tubs i parament és superior a 2 cm. 

- Col·locació de maneguets passamurs: Existència del mateix i del farcit de massilla. Folgança 
superior a 1 cm. 

- Col· locació del vas d'expansió : Fixació. Unions roscades amb mini o element d'estanquitat. 

- Situació i col·locació de la vàlvula de seguretat, aixeta de mascle, equip de regulació exterior 
i ambiental , etc. Unions roscades o embridades amb elements d'estanqueïtat. 

- Situació i col · locació del radiador. Fixació a terra o al parament. Unions. Existència de 
purgador. 

Assaigs i proves 

Prova hidrostàtica de les xarxes de canonades ( ITE 06.4.1 del RITE ) : un cop ple el circuit d'aigua 
, purgat i aïllat el vas d'expansió , la bomba i la vàlvula de seguretat , se sotmetrà abans 
d'instal·lar els radiadors , a una pressió de vegada i mitja la del seu servei , sent sempre com a 
mínim de 6 bar , i es comprovarà l'aparició de fuites. Es realitzaran proves de circulació d'aigua , 
posant les bombes en marxa , comprovant la neteja dels filtres i mesurant pressions, i finalment, 
es realitzarà la comprovació de l'estanquitat del circuit amb el fluid a la temperatura de règim. 
Posteriorment es comprovarà el tarat de tots els elements de seguretat. 

Proves de xarxes de conductes ( ITE 06.4.2 del RITE ): es realitzarà taponant els extrems de la 
xarxa , abans que estiguin instal·lades les unitats terminals. Els elements de taponament cal instal 
· lar en el curs del muntatge , de manera que serveixin , al mateix temps , per evitar l'entrada a
la xarxa de materials estranys . 

Proves de lliure dilatació ( ITE 06.4.3 del RITE ): les instal · lacions equipades amb calderes , 
s'elevaran a la temperatura de taratge dels elements de seguretat, havent anul · lat prèviament 
l'actuació dels aparells de regulació automàtica. Durant el refredament de la instal·lació i al 
finalitzar el mateix , es comprovarà que no han tingut lloc deformacions apreciables en cap 
element o tram de la canonada i que el sistema d'expansió ha funcionat correctament. 

Eficiència tèrmica i funcionament ( ITE 06.4.5 del RITE ): es mesurarà la temperatura en locals 
similars a planta inferior, intermèdia i superior , ha de ser igual a la estipulada en el projecte, 
amb una variació admissible de ± 2 º C. El termòmetre per mesurar la temperatura es col·locarà 
en un suport al centre del local a una alçada del sòl de 1,50 mi romandrà com a mínim 10 
minuts abans de la seva lectura . La lectura es farà entre tres i quatre hores després de l'encesa 
de la caldera.  

En  zones on entri la radiació solar, la lectura es farà dues hores després que deixi d'entrar. Quan 
hi hagi equip de regulació, es desconnectarà. Es comprovarà simultàniament el funcionament 
de les claus i accessoris de la instal·lació. 

II. CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS

Condicions generals dels materials 

De manera general, tots els materials que es vagin a utilitzar en les instal·lacions de calefacció 
compliran amb els següents requisits: 

 seran resistents a la corrosió interior;
 seran capaces de funcionar eficaçment en les condicions previstes de servei;
 no presentaran incompatibilitat electroquímica entre sí;
 han de ser resistents, sense presentar danys ni deteriorament, a temperatures de fina a

50°C, sense que tampoc els afecti la temperatura exterior del seu retorn immediat.
 el  seu  envelliment,  fatiga,  durabilitat  i  tot  tipus  de  factors  mecànics,  físics  o  químics,

no disminuiran la vida útil prevista de la instal·lació.

Per  que  es  compleixin  les  condicions  anteriors,  es  podran  utilitzar  revestiments,  sistemes  de 
protecció o els ja mencionats citats sistemes de tractament d'aigua. 

Condicions particulars dels materials 

En  funció  de  les  condicions  exposades  en  l'apartat  anterior,  es  consideren  adequats  per 
les instal·lacions de calefacció els següents tubs:  
Tots els materials utilitzats en el tubs, accessoris i components de la xarxa, incloent també les 
juntes elàstiques i productes utilitzats per l’estanquitat, així com els materials d'aportació i 
fundents per soldadures, compliran igualment les condicions exposades. 

Aïllants tèrmics 

L'aïllament  tèrmic  de   les   canonades   utilitzat  per   reduir   pèrdues  de   calor,  i  evitar 
condensacions i congelació de l'aigua en l'interior de les conduccions, es realitzarà amb 
"coquilles" resistents a la temperatura d'aplicació. 

Vàlvules i claus 

El material de vàlvules no serà incompatible amb les canonades en que s'intercalin. 
El cos de la clau o vàlvula serà d'una sola peça en bronze, llautó, acer inoxidable, aliatges 
especials o plàstic. 
Només poden utilitzar‐se vàlvules de tancament per gir de 90° com vàlvules de canonada si 
servissin com a òrgan de tancament per treballs de manteniment. 
Seran resistents a una pressió de servei de 10 bar. 

Tubs de plàstic (PEX) 

Característiques geomètriques  

Els diàmetres nominals (DN) dels tubs s'ajustaran als següents valors, expressats en mil·límetres: 
DN (mm): 12, 20, 25, 40, 60, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450 i 500. 
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Condicions de subministrament 

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

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

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

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

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

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

Els tubs i accessoris s'han de carregar i descarregar amb cura. 
 

III. RECEPCIÓ I CONTROL
 

Documentació dels subministraments: 

Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb 
els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 
 
La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en 
xifres o en codi, i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més 
d'una). 

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

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

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

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

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

IV. DISTINTIUS DE QUALITAT I AVALUACIONS D'IDONEÏTAT TÈCNICA 

Assajos: 

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

V. CONSERVACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANIPULACIÓ 

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

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

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

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

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

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

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

Quan s'utilitzin mitjans mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que 
no produeixen danys en els tubs. Les eslingues de metall, ganxos i cadenes emprades en la 
manipulació no han d'entrar en contacte amb el tub. 
S'ha d’evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot 
donar lloc, si no es neteja, a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o 
protegir amb el fi d'evitar l'entrada de brutícia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris s'ha 
de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 

El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent talla tubs. 

VI. CALDERES

Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques 
reconegudes; estaran proveïdes de tots els elements i equips auxiliars necessaris per al seu 
funcionament, com són cremadors i dipòsits de combustible, els quals s'instal·laran d'acord amb 
les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa i  de la normativa vigent al respecte. 
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Amidament 

Les calderes s’amidaran per unitat instal·lada, tant centralitzada com individual, inclosa la part 
proporcional d'aparells auxiliars, dipòsits, xemeneies i ajuts d'altres industrials necessaris per 
completar la instal·lació. 

VII. XARXA DE DISTRIBUCIÓ

És el conjunt d'elements que condueixen l'element de transport del calor, des de la caldera als 
elements de radiació. 

Les canonades seran de polietilè i aniran proveïdes de peces especials de dilatació. Els colzes, 
maneguets, tes, creuers. etc., seran polietilè sense soldadures i hauran de resistir una pressió 
hidrostàtica interior de prova de 15 Kg/cm2. 

Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 

S'instal·laran dipòsits d'expansió, d'una cabuda doble de l'augment de volum de tota l'aigua 
continguda en la instal·lació a temperatura de règim i estarà provista de sobreeixidor. 

Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col·locades sobre 
esmorteïdors. 

El funcionament de la bomba haurà d'estar sempre assegurada per evitar l'ebullició de l'aigua 
de la caldera. 

Amidament 

La xarxa de canonades de distribució de calor s’amidarà en unitats d'habitatge o local 
totalment instal·lats, incloent en llur cost la part proporcional d'aparells necessaris, especificats 
en el Projecte o indicats per la Direcció Facultativa pel seu funcionament, així com peces 
especials, ancoratges, muntatge i ajuts d'altres industrials. 

VIII. RADIADORS

Podran ésser de foneria o d'acer, de manera que presentin la màxima superfície de radiació. 

Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de cinc atmosferes (5 at.). La 
calefacció des del sòl, sostre o parets serà la que en comptes de disposar d'elements terminals 
de radiació, és el propi circuit que amb la seva llargada genera la superfície de radiació. 

La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els cinquanta graus centígrads (50ºC). 

Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb junts d'endoll i cordó o amb 
maneguet. 

Amidament  

Els radiadors s’amidaran per unitats d'habitatge o local completament instal·lats amb les 
vàlvules de maniobra, ancoratges a murs i ajuts per llur col·locació. 

IX. XUNTS I XEMENEIES D'EVACUACIÓ DE FUMS O DE VENTILACIÓ

Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per 
l'evacuació de vapors i fums, en cuines i/o xemeneies i ventilació forçada en lavabos. 

Amidament 

S’amidaran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixes d'aspiració, 
comportes de tanca i ajuts adients per col·locar-los, d'acord amb el Projecte, la normativa 
vigent i les directrius donades per la Direcció Facultativa. 

X. AÏLLAMENT DELS CONDUCTES ENTERRATS 

És competència de l'instal·lador el subministrament, muntatge i posta 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 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 coquetes 
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. La seva 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 embotició en el tub corresponent. On això 
no sigui possible i prèvia autorització de l'Adreça d'Obra es permetrà el muntatge per obertura 
longitudinal, Els colzes, les vàlvules i els 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. En l’acopi es prestarà 
especial atenció en el seu 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. 

XI. VÀLVULES DE SEGURETAT

És competència de l'instal·lador el subministrament, muntatge i posta 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 l'Adreça 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 
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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 9-10289. 

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. 

XII. VÀLVULES DE BOLA (ESFERA)

És competència de l'instal·lador el subministrament, muntatge i posta 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 l'Adreça d'obra. L'objectiu 
fonamental d'aquestes vàlvules serà el de tall 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. 

XIII. VÀLVULES DE RETENCIÓ

És competència de l'instal·lador el subministrament, muntatge i posta 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 l'Adreça 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. 

XIV. PURGADORS AUTOMÀTICS

Purgadors de llautó de posició vertical amb connexió per rosca instal·lats.  L'execució de la 
unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i cintes 
- Roscat del purgador al tub  
- Prova de servei  

Condicions generals 

Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com a la 
posició dins de l'esquema.  

S'ha d’instal·lar al punt més alt de la instal·lació.  Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de 
treball.  

El seu eix principal ha de ser vertical. 

Toleràncies d'execució 

- Replanteig: ± 10 mm  
- Nivell: ± 10 mm  
- Verticalitat: ± 2 mm/10 cm 

Condicions del procés d'execució 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Tots els elements s'han 
d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte.  

Unitat i criteris d'amidament 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
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XV. DIPOSITS D'EXPANSIÓ            
 
Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elàstica, de fins a  
1,4 m³ de capacitat, amb connexions roscades de 3/4”, 1”, 1” 1/2 i 2”.  
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
 
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió  
- Replanteig de la posició de l'element  
- Col·locació i fixació del dipòsit  
- Connexió al conducte  
- Prova d'estanquitat  
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
 
Condicions generals           
            
El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. 
 
El diàmetre interior del tub de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 mm. 
  
Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o element  
que pugui interrompre o tallar el pas de l'aigua.  
 
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en l'esquema de la  
instal·lació. 
 
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. 
  
En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera que la  
sobrepressió en el dipòsit d'expansió, mai sigui superior a 0,5 Kg/cm2.  
 
El vas ha d'incloure un manòmetre.  
 
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada.  
 
El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o 
deformacions.  
 
La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum d'aigua de la  
instal·lació, al sobrepassar en 4 ºC la temperatura de treball. 
 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui  
instal·lar i manipular. 
  
Distància als paraments laterals: >= 15 cm  
 
 
Toleràncies d’instal·lació            
 
- Posició: ± 20 mm  
- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm  

- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm  
 
 
Condicions del procés d'execució          
  
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
 
L'enroscament, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura.  
 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
 
Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub.  
 
La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions.  
 
Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte.  
  
 
Unitat i criteris d'amidament             
  
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
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9. PLEC DE CONDICIONS INSTAL·LACIÓ DE GAS

A continuació es descriuen les condicions per a l'execució de cadascun dels elements que 
formen la instal·lació de gas. 

Xarxa de distribució 

Les canonades vistes seran de coure embeinat. 

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 mesella 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. 

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. 
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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 fluent 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 serpentejant. 

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. 

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 curvatura 
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.  

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 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 
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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: 

 Per soldadures tèrmica sense aportació. Unió fixa:

 De gom a gom en tubs llisos, mitjançant placa calefactora.

 Amb maniguet soldat in situ

 Per electro fussió de maniguet especial proveït de resistència elèctrica incorporada.

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 pre formada (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 tefló. 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. 
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10. PLEC DE CONDICIONS INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ

L'objecte d'aquesta especificació és definir les característiques i condicions de muntatge de 
materials i equips que haurà de tenir en compte el muntador per a la instal·lació d’electricitat. 

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 l'Adreça 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 correctament, 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.  

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, envans, 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. 

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 -2-3: 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. 

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 corbs. 

Tubs en canalitzacions encastades 

En les canalitzacions encastades, els tubs protectors podran ser rígids, corbs o flexibles, amb 
unes característiques mínimes indicades a continuació: 

Tubs encastats en obres de fàbrica (parets, sostres i falsos sostres), buits de la construcció o 
canals protectores d'obra. 

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 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. 
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-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 corbs en calent podran ser assemblats 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. 

Quan es vulguin fer estances les entrades dels tubs en les caixes de connexió, hauran 
d'emprar-se premsadores o ràcords adequats. 

-En els tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la possibilitat que es 
produeixin condensacions d'aigua en el seu interior, per a això es triarà convenientment el 
traçat de la seva instal·lació, preveient l'evacuació i establint una ventilació apropiada 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: 

-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. 

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. L'estanqueïtat podrà 
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quedar assegurada amb l'ajuda de premsadores. 

-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. 

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. 

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). 

Conductors aïllats a l'interior de la construcció 

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

Els cables o tubs podran instal·lar-se directament en els buits de la construcció amb la condició 
que siguin no propagadores de la flama. 

Els buits en la construcció admissibles per a aquestes canalitzacions podran estar disposats en 
murs, parets, bigues, forjats o sostres, adoptant la forma de conductes continus o bé estaran 
compresos entre dues superfícies paral·leles com en el cas de falsos sostres o murs amb 
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. 

Conductors aïllats sota canals protectores 

La canal protectora és un material d'instal·lació constituït per un perfil de parets perforades o 
no, destinat a allotjar conductors o cables i tancat per una tapa desmuntable. Els cables 
utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V. 

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

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. 

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. 

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

Les motllures compliran les següents condicions:  
-Les ranures tindran unes dimensions tals que permetin instal·lar sense dificultat per elles als 
conductors o cables. En principi, no es col·locarà més d'un conductor per ranura, admetent-se, 
no obstant 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 *rodapiés *ranurados, el conductor aïllat més baix estarà, com a mínim, a 
1,5 cm per sobre del sòl. 
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-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. 

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. 

Normes d’instal·lacions 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 pantalla calorífuga. 

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. 

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 polsadors de maniobra d'aparells tals com 
a mecanismes, interruptors, bases, reguladors, etc.. instal·lats en els locals humits o mullats, 
seran de material aïllant. 

Conductors 

Els conductors utilitzats es regiran per les especificacions del projecte, segons s'indica en 
Memòria, Plànols i Amidaments.  

Materials 
 

Els conductors seran dels següents tipus: 

-De 450/750 V de tensió nominal. 
-Conductor: de coure. 

-Formació: unipolars. 
-Aïllament: policlorur de vinil (PVC). 
-Tensió de prova: 2.500 V. 
-Instal·lació: 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: tetrapolar. 
-Aïllament: policlorur de vinil (PVC) o polietilè reticulat (XLPE). 
-Tensió de prova: 4.000 V. 
-Instal·lació: a l'aire o en safata. 
-Normativa d'aplicació: UNE 21.123. 

Els conductors de coure electrolític es fabricaran de qualitat i resistència mecànica uniforme, i 
el seu coeficient de resistivitat a 20 ºC serà del 98 % al 100 %. Iran proveïts de bany de 
recobriment d'estany, que haurà de resistir la següent prova: A una mostra neta i seca de fil 
estanyada 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 hidro 
clorhídric 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. 
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Els conductors de secció igual o superior a 6 mm2 hauran d'estar constituïts per cable obtingut 
per trenat de fil de coure del diàmetre corresponent a la secció del conductor que es tracti. 
 

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’elegirà la secció del cable que admeti aquesta 
intensitat d'acord a les prescripcions del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió ITC-BT-19 o 
les recomanacions del fabricador, adoptant els oportuns coeficients 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. 

-Caiguda de tensió transitòria. La caiguda de tensió en tot el sistema durant l'arrencada de 
motors no ha de provocar condicions que impedeixin l'arrencada dels mateixos, desconnexió 
dels contactors, parpelleig d'enllumenat, etc. 

La secció del conductor neutre serà l'especificada en 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. 

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. 
 

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.

Quan es vulguin fer estances les entrades dels tubs en les caixes de connexió, hauran d'emprar-
se premsadors adequats. En cap cas es permetrà la unió de conductors, com a 
entroncaments o derivacions per simple retorciment o enrotllament entre si dels conductors, 
sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant borns de connexió. 

Els conductes es fixaran fermament a totes les caixes de sortida, d'entroncament i de pas, 
mitjançant contra rosques. 

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. 

Mecanismes i preses de corrent 

Els interruptors i commutadors tallaran el corrent màxim del circuit en què estiguin col·locats 
sense donar lloc a la formació d'arc permanent, obrint o tancant els circuits sense possibilitat 
de tornar a una posició 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 posta 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 envellidora. 

En el cas en què existeixin dos mecanismes junts, tots dos s'allotjaran en la mateixa caixa, la 
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qual haurà d'estar dimensionada suficientment per evitar falsos contactes. 

Aparells De Comandament I Protecció 

Quadres elèctrics 

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, 
assemblats 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 l'adreça considerada. 

La profunditat dels quadres serà de 500 mm i la seva altura i amplària la necessària per a la 
col·locació dels components i igual a un múltiple sencer del mòdul del fabricador. Els quadres 
estaran dissenyats per 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 borns situada al costat de les 
entrades dels cables des de l'exterior. 

Les parts metàl·liques de l'embolcall dels quadres es protegiran contra la corrosió per mitjà 
d'una imprimació a força de dues mans de pintura anticorrosiva i una pintura d'acabat de 
color que s'especifiqui en els Mesuraments o, en defecte d'això, per la Direcció Tècnica durant 
el transcurs de la instal·lació. 

La construcció i disseny dels quadres hauran de proporcionar seguretat al personal i garantir un 
perfecte funcionament sota totes les condicions de servei, i en particular: 
-els compartiments que hagin de ser accessibles per a accionament o manteniment estant el 
quadre en servei no tindran peces en tensió al descobert. 

-el quadre i tots els seus components seran capaços de suportar els corrents de curtcircuit (ca) 
segons especificacions ressenyades en plànols i mesuraments. 

Interruptors automàtics 

En l'origen de la instal·lació i el més a prop possible del punt d'alimentació a la mateixa, es 
col·locarà el quadre general de comandament i protecció, en el 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 magneto tèrmics 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. 

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 relés d'acció directa. 

Guarda motors 
 

Els contactors guarda motores seran adequats per a l'arrencada directa de motors, amb 
corrent d'arrencada màxima del 600 % de la nominal i corrent de desconnexió igual a la 
nominal. 

La longevitat de l'aparell, sense haver de canviar peces de contacte i sense manteniment, en 
condicions de servei normals (connecta estant el motor aturat i desconnecta durant la marxa 
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normal) serà d'almenys 500.000 maniobres. 

La protecció contra sobrecàrregues es farà per mitjà de relés tèrmics per a les tres fases, amb 
rearmament manual d’acció automàtica des de l'interior del quadre. 

En cas d'arrencada dura, de llarga durada, s'instal·laran relés tèrmics de característica 
retardada. En cap cas es permetrà curtcircuitar el relé durant l'arrencada. 

La verificació del relé tèrmic, previ ajust a la intensitat nominal del motor, es farà fent girar el 
motor a plena càrrega en monofàsic; la desconnexió haurà de tenir lloc al cap d'alguns 
minuts. 

Cada contactor portarà dos contactes normalment tancats i dos normalment oberts per 
enclavaments amb altres aparells. 

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.  

Estaran muntats sobre una empunyadura que pugui ser retirada fàcilment de la base. 

Interruptors diferencials 

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 UNE 20.324. Si es necessiten 
obertures majors per a la reparació de peces o per al bon funcionament dels equips, 
s'adoptaran precaucions apropiades per impedir que les persones o animals domèstics toquin 
les parts actives i es garantirà que les persones siguin conscients del fet que les parts actives 
no han de ser tocades voluntàriament. 

Les superfícies superiors de les barreres o 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 establides 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. 

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). 
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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. 

 
Barra col·lectora             
La barra col·lectora 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 seccionada 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 posta 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. 

 
 
Receptors d'enllumenat            
 

 
Les lluminàries seran conformes als requisits establerts en les normes de la sèrie UNE-EN 60598. 
 
La massa de les lluminàries suspeses excepcionalment de cables flexibles no han d'excedir de 
5 kg. Els conductors, que han de ser capaços de suportar aquest pes, no han de presentar 
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 posta 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 voltamperes serà d'1,8 
vegades la potència en watts dels llums. En el cas de distribucions monofàsiques, el 
conductor neutre tindrà la mateixa secció que els de fase. Serà acceptable un coeficient 
diferent per al càlcul de la secció dels conductors, sempre que el factor de potència de 

cada receptor sigui major o igual a 0,9 i si es coneix la càrrega que suposa cadascun dels 
elements associats als llums i els corrents d'arrencada, que tant aquestes com aquells puguin 
produir. En aquest cas, el coeficient serà el que resulti. 
 
En el cas de receptors amb llums de descàrrega serà obligatòria la compensació del factor 
de potència fins a un valor mínim de 0,9. 
 
En instal·lacions amb llums de molt baixa tensió (p.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. 
 
 
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 
arrencador 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 reòstats 
d'arrencada o dispositius equivalents que no permetin que la relació de corrent entre el 
període d'arrencada i el de marxa normal que correspongui a la seva plena càrrega, segons 
les característiques del motor que ha d'indicar la seva placa, sigui superior a l'assenyalada en 
el quadre següent: 
 
De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 D'1,50 kW a 5 kW: 3,0 
De 5 kW a 15 kW: 2 Més de 15 kW: 1,5 
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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 adreça), excepte par a instal·lació a la 
intempèrie o en ambient humit o amb polsim i dins d'unitats de tractament d'aire, on s’usaran 
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 adreça). 
 
Els motors amb proteccions IP 44 i IP 54 són completament tancats i amb refrigeració de 
superfície.    Tots els motors hauran de tenir, almenys, la classe d'aïllament B, que admet un 
increment màxim de temperatura de 80 ºC sobre la temperatura 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 sol·licitacions tèrmiques i dinàmiques a 
les quals ve sotmès. 
-rotor: format per un paquet amb una ranura de xapa magnètica, on s'allotjarà el sistema 
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 premsadores.  

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. 
 
Els motors podran admetre desviacions de la tensió nominal d'alimentació compreses entre el 
5 % més o menys. 
 
Si són de preveure's desviacions cap a la baixa superiors a l'esmentat valor, la potència del 
motor haurà de disminuir de forma proporcional, tenint en compte que, a més, disminuirà 
també el parell d'arrencada proporcional al quadrat de la tensió. 
 
Abans de connectar un motor a la xarxa d'alimentació, haurà de comprovar-se que la 
resistència d'aïllament del bobinatge estatòrica sigui superiors a 1,5 megaohms. En cas que 
sigui inferior, el motor serà rebutjat per la DO i haurà de ser assecat en un taller especialitzat, 
seguint les instruccions del fabricador, o substituït per un altre. 
 
El nombre de pols del motor s’elegirà 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 constaran, almenys, les següents dades: 

 
-potència de motor. 
-velocitat de rotació. 
-intensitat de corrent a la tensió de funcionament. 
-intensitat d'arrencada. 
-tensió de funcionament. 
-nom del fabricador i model. 

 
 
Posta 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 posta 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 posta 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 posta a terra han de ser tals que: 

-El  valor  de  la  resistència  de  posta  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 sol·licitacions 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. 

Presa 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. 

Borns de posta a terra 

En tota instal·lació de posta 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 posta a terra funcional, si són necessaris. 

Ha de preveure's sobre els conductors de terra i en lloc accessible, un dispositiu que permeti 
mesurar la resistència de la presa de terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar combinat 
amb el born principal de terra, ha de ser desmuntable necessàriament per mitjà d'un útil, ha 
de ser mecànicament segur i ha d'assegurar la continuïtat elèctrica. 

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. 
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 multi conductors, 
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. 

Quadres de força 

Els quadres elèctrics s'instal·laran d'acord amb els plànols i instruccions de muntatge del 
fabricant en els emplaçaments indicats en plànols. 

Els armaris seran de construcció modular amb porta d'accés en tot el frontal proveïda de 
tancament amb clau i amb obertures de ventilació a banda i banda. 

Es netejarà tot el seu interior i es faran tots els retocs de pintura que siguin necessaris. 

Totes les parts constitutives dels quadres seran ajustades convenientment, així com tots els 
enclavaments que es disposi en els mateixos. Tots els equips similars tindran la mateixa posició 
de les fases en les barres, així com igual seqüencia de fase en el cablejat. 

Les entrades de cables unipolars en els quadres i/o equips es realitzaran a través de xapa 
magnètica (Baquelita, fibra de vidre). 
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Aparells d'enllumenat            

Els plànols indiquen la posició i orientació de les lluminàries. El personal elèctric podrà, d'acord 
amb la Direcció d'Obra, canviar la disposició d'un aparell d'enllumenat de manera que eviti 
interferències amb equips i canonades proporcionant una il·luminació tan uniforme com sigui 
possible. 

 
Els suports de lluminàries seran els estàndards del fabricador o de qualitat similar, seleccionats 
de manera que les lluminàries quedin rígidament subjectes; no es permetrà en cap cas 
suportis flexibles (tipus cadena, etc.). 
 
Tots els suports, així com els cargols, prensadores, terminals, etc., són a càrrec del muntador. 

 
 
INSTAL·LACIÓ DE FORÇA    
Connexió a màquines    
 
Totes les boques provisionals es taponaran durant la construcció. 

Per a la connexió entre tubs baixants i quadres de màquines s'emprarà tubs flexibles d'acer 
protegit amb PVC (Winkel) amb terminals i prensadores adequades. 

 
 
Safates    
 
Per a l'estesa de cable aïllat s'utilitzaran safates de cables que s'instal·laran al llarg dels edificis 
des dels quadres, a les zones especificades. 

Es reservarà en les safates un 30 % de l'espai per a futures ampliacions. 

Les derivacions des de les safates fins als punts d'utilització es realitzaran amb tub de P.V.C., 
grau de protecció 7. 

Els  tubs  se  subjectaran rígidament  a  les  estructures  o  al  formigó,  per  mitjà  de  grapes  
individuals adequades o de suports múltiples per a tub. 

L'espai entre suports no serà superior a 2 m. 

Es muntaran registres o caixes de pas en punts intermedis dels recorreguts per facilitar l'estesa 
de cables sense dany mecànic per al seu aïllament o protecció. No s'admetran més de 3 
corbes de 90 graus entre cada dos d'aquests punts. Es permetrà l'ocupació de pastes 
lubrificants per a estesa de cables allí on sigui necessari. No s'admetran pastes a partir de 
greixos o olis; hauran de ser a partir de pólvores de talc o similars. 

S'empraran maniguets d'unió sempre que siguin necessaris. 
Les safates de cables es muntaran d'acord amb els plànols normalitzats del fabricant, amb 
tots els seus accessoris així com colzes, derivacions, suportis canvis de nivell, reduccions, etc. 
de manera que es formi un conducte apropiat i pre dissenyat. 

El  traçat  de  les  canalitzacions  es  farà  seguint  preferentment  línies  paral·leles  en  les  
verticals  i horitzontals que limitin el local on s'efectua la instal·lació. 

Les safates seran perforades per la seva banda inferior i proveïdes de tapa en aquells trams 
que per la seva disposició i aparença convinguin. 

 
Cables    
 

En els cables, la identificació es farà a la sortida de les cabines o caixes, entrades dels equips i 
en qualsevol derivació de l'estesa general. 

S'utilitzaran marcadors indelebles de plàstic que no sigui atacat pels agents de la planta. Els 
cables en safates horitzontals s'amarraran a aquestes, cada 2 m. 

La separació entre cables de força serà d'un 25 % del diàmetre del cable adjacent major. No 
es permeten creus de cables en les safates, ni conductes. 

En l'estesa dels cables, l'instal·lador prendrà totes les precaucions necessàries, perquè ell 
mateix no sofreixi doblega dures en treure-ho del rodet. 

Les grapes de fixació seran d'acer galvanitzat amb una capa de pintura *epoxi o 
plastificades amb immersió. 

 
 
Identificació del cablejat    
 

Tots els conductes seran degudament identificats, d'acord amb els esquemes, als seus dos 
extrems amb etiquetes o dispositius imperdibles. 

La identificació s'aplica a tots els conductors, tant del costat del cablejat intern, com de 
l'extern. Les identificacions seran de materials que no sofreixin corrosió ni deterioració. 

 
Tubs de protecció    
 

S'utilitzarà tub de PVC, de grau de protecció 7. 

Per doblegar els conductes, l'instal·lador utilitzarà les eines apropiades en cada cas. En cap 
cas es permetrà escalfar els tubs per corbar-los. 

Les grapes per a fixació del conjunt seran d'acer galvanitzat, de dimensions tals que tanquin 
totalment el conducte contra la superfície en què es recolza. Seran d'una sola pota, amb un 
o dos trepants esquinçats segons grandària per fixar cargols de 8 mm de diàmetre, per mitjà 
de rosca i volandera plana inoxidable.  

Les grapes de fixació del conducte es posaran almenys distanciades cada 2 m. 

L'instal·lador  haurà  d'utilitzar  nivell  i  plomada  perquè  els  trams  de  conducte  siguin  
perfectament Horitzontals i verticals. 

Per a la fixació de grapes, caixes, panells i equips en general, serà per mitjà de claus spit, amb 
rosques i volanderes planes cadmiades, mai inferiors a 6 mm de diàmetre. 

En els creus de tubs rígids amb juntes de dilatació d'un edifici s'hauran d'interrompre els tubs, 
quedant els extrems separats entre sí 5 cm aproximadament i empalmant-se posteriorment 
mitjançant maniguets lliscants que tinguin una longitud mínima de 20 cm. 
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Eines    
 
L'instal·lador subministrarà als seus operaris les eines adequades per al muntatge, de manera 
que no danyin el material o cap part de l'equip a instal·lar. 

Entre les eines especials, l'instal·lador tindrà en obra, com a mínim, les següents: Dobladors de 
conducte rígid, manuals o hidràuliques fins a 4" de diàmetre. Dobladors de conducte de 
paret fina. 

Tenalles manuals i hidràuliques per als terminals de pressió. 

Tenalles per roscar conductes fins a 4" de diàmetre i trepants fins a 2" de diàmetre per a 
qualsevol de les rosques que s'especifiquin. 

Equip de soldadura elèctrica autònom. Trepants elèctrics per a broques fins a 2". 

Equips de perforadores, trepants i pistoles SPIT o similar. 

L'adreça d'Obra es reserva el dret de rebutjar qualsevol eina que per les seves 
característiques o estat no compleixi perfectament la seva comesa i puguin deixar danyat 
algun material. 

 
Instruccions per a prova i posta en servei    
 
Les proves i verificacions de la instal·lació elèctrica es duguessin a terme seguint les 
instruccions Contingudes en el present article i abastaran el següent: 

Verificacions i proves en els diversos elements components de la instal·lació elèctrica. 

a) Proves de funcionament independent per a cada element component de la instal·lació 
i del conjunt de la instal·lació mateixa. 

b) Examen visual de l'aspecte general de la instal·lació 

c) Totes les proves i verificacions, tant d'execució com de funcionament, seran realitzades 
pel Contractista, conforme indiqui l'Adreça d'Obra. 

Les presents instruccions representen una guia general en les relacions entre el responsable o 
supervisor del muntatge de l'Adreça d'Obra amb els tècnics del contractista, a qui correspon 
la responsabilitat del bon funcionament de la instal·lació d'enllumenat, xarxa de terra, la 
posta en servei dels cables elèctrics i tots els quadres, panells i equips instal·lats. 

L'instal·lador  proporcionarà  els  operaris  apropiats  per  realitzar  els  assajos  que  l'Adreça  
d'Obra  li requereixi. 

L'adreça i responsabilitat d'aquests assajos serà a càrrec de l'instal·lador. 

L'instal·lador serà responsable dels defectes atribuïbles a mala instal·lació i als materials 
subministrats per ell. 

 
Instruments i equips per a inspecció i proves    

Dins  dels  equips  necessaris  per  realitzar  els  assajos  i  que  seran  subministrats  per  
l'instal·lador s'explicaran els següents: 

-Voltímetres i amperímetres 
-Transformadors de tensió i intensitat necessaris.  
-Ohmímetres 
-Explica revolucions  
-Mesuradors d'aïllament  
-Equips de comunicació 
-Mesuradors de resistències de terres 
-Luxímetres per al mesurament de tots els nivells d'enllumenat possible en la Planta. 

 
 

Instal·lació d'enllumenat    
 

Les inspeccions i proves a realitzar són les següents: 

Es comprovarà que tots els materials instal·lats compleixen amb els requeriments exigits per a 
l'àrea on estiguin instal·lats, així com les condicions ambientals. 

Es comprovarà, d'acord amb els plans aprovats, els valors i característiques dels interruptors 
automàtics, fusibles, grandàries dels cables, nombre de circuits i càrrega equilibrada dels 
mateixos. 

S'inspeccionarà l'estanqueïtat de les premsadores, juntes de goma de caixes de distribució i la 
de tots els materials emprats per a la instal·lació a la intempèrie. 

Es comprovarà la col·locació de les armadures. 

S'inspeccionarà el sistema de posta a terra de les caixes de distribució, bàculs, armadures, 
etc. 

Es mesurarà la resistència d'aïllament de cada circuit sense estar col·locades els llums. Com a 
norma general, el valor mínim és de 50000 ohm a terra. 

Es mesurarà amb un luxímetre el nivell d'il·luminació de les diferents àrees de treball, 
comprovant que les mateixes no són inferiors a les quals les normes vigents marquen per a 
cada treball especificat. 

Es comprovarà la tensió de cada presa d'enllumenat assegurant-se que la posició relativa de 
la connexió de la fase i del neutre, quan escaigui, sigui la mateixa per a totes les preses 
instal·lades. 

Es comprovarà la caiguda màxima de tensió en el punt més allunyat de cada circuit. 
 
 
Instal·lació de posta a terra    

Les inspeccions i proves a realitzar són les següents: 

Comprovar que totes les connexions que s'han realitzat són perfectes i estan d'acord amb les 
instruccions i normes indicades en els plànols del projecte. 

 
Es comprovarà les mesures de protecció mecàniques efectuades a la xarxa i els elèctrodes. 
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Desconnectar cada elèctrode de terra i mesurar amb un tel·luròmetre la resistència de terra 
dels mateixos. Es mesurarà la resistència de la xarxa de terra solament. 

 
Quadres elèctrics    
 

Es realitzaran les següents operacions: 

Es procedirà a la neteja del quadre amb un extractor d'aire adequat. 

Es procedirà a la verificació mecànica del quadre, comprovant l'estrenyi de cargols, la 
extracció dels aparells. 

Es verificarà la resistència a massa dels circuits principals. La prova s'efectuarà amb els 
interruptors tancats i abans de procedir a connexions amb l'exterior. 

Es posarà en tensió les alimentacions dels circuits auxiliars i s'efectuarà el control d'eficiència 
dels comandaments elèctrics locals i del funcionament dels llums en el front del quadre.  

 
 

Cables per a 380 V    
 

Aquests cables es provaran amb les seves terminals i tot disposat per al servei, els cables 
estaran desconnectats dels seus equips corresponents (quadres, motors, etc.) i els seus borns 
de terra. 

 
 
Prova de la resistència d'aïllament    
 

Aquesta prova s'efectuarà amb un Megger de 500 V. Es comprovarà que la resistència per 
km de cable mesurada en obra serà igual a 0,4 vegades la resistència mesurada en el 
laboratori del fabricador. 
Els cables per a enllumenat es provaran amb un multímetre amb l'objecte de detectar 
l'existència de posta a massa del sistema.  

 
Conductors de coure nu    
 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. S'han considerat els 
següents tipus de col·locació: 
-Muntat superficialment 
-En malla de connexió a terra. 
-L'execució de la unitat d'obra inclou les següents operacions: 
-L'estesa i empalmat. 
-Connexió a la presa de terra.  

Les connexions del conductor es faran per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces 
de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en 
llocs visitables. 

El cargol tindrà un dispositiu per evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no produiran deterioracions per causes 

electroquímiques. El circuit de terra no quedarà interromput per la col·locació de 
seccionadors, interruptors o fusibles. 

El pas del conductor pel paviment, murs o altres elements constructius quedarà fet dins d'un 
tub rígid d'acer galvanitzat. 

El conductor no estarà en contacte amb elements combustibles. El recorregut serà l'indicat 
en la D.T. 

Col·locat superficialment: 

El conductor quedarà fixat mitjançant grapes al parament o forjat, o bé mitjançant *bridas en 
el cas de canals i safates. 

Distància entre fixacions <= 75 cm En malla de connexió a terra: 

El conductor quedarà instal·lat en el fons de les rases farcides posteriorment amb terra 
garbellada i compactada. 

El radi de curvatura mínim admès serà 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
 
 
Condicions del procés d'execució   

L'instal·lador anirà amb compte de no produir danys ni torsions al conductor en treure-ho de 
la bobina. Unitat i criteris de mesurament m de longitud instal·lada, mesura segons les 
especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts a connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les retallades. 
 
 
Normativa d'obligat compliment   
 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
 
Interruptors magneto tèrmics     

S'inclouen els interruptors magneto tèrmics de fins a 1250 A de intensitat nominal, unipolar, 
unipolar més neutre, bipolar, tripolar o tripolar mes neutre, tipus PIA o ICP i fixat a pressió o 
amb cargols. 

S'han considerat els següents tipus:  
-Tipus PIA 
-Tipus ICP 

L'execució de la unitat d'obra inclou les següents operacions: 
 
-Col·locació i anivellació 
-Connexions 

La subjecció de cables estarà realitzada mitjançant la pressió de cargols. Tots els conductors 
quedaran connectats als borns corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat 
entrarà en tensió  a excepció dels punts de connexió. Quan es col·loqui a pressió, estarà 
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muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. Quan es col·loqui amb 
cargols, estarà muntat sobre una placa basi aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. 

 
ICP    
 

Estarà muntat dins d'una caixa que es podrà precintar i localitzat el més a prop possible de 
l'entrada de la derivació individual. 

 
 

PIA   
    

 

En el cas d'habitatges quedarà muntat un interruptor magneto tèrmic per a cada circuit amb 
resistència a la tracció de les connexions >= 3 kg. 
 

Unitat i criteris de mesurament   
 

Unitat de quantitat instal·lada, mesura segons les especificacions de la D.T. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexions i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 

 
 
Normativa d'obligat compliment   

 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

 

Interruptors diferencials    
 

Interruptor diferencial de fins a 125 A de intensitat nominal o relé diferencial auxiliar, bipolar, o 
tetrapolar, amb sensibilitat de 30 a 300 dt. i fixat a pressió. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les següents operacions: 
 
-Col·locació i anivellació 
-Connexió 

Estarà muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En el cas 
d'instal·lació per a un habitatge estarà muntat dins del quadre de distribució a situar el més a 
prop possible de l'entrada de la derivació individual. 

L'interruptor diferencial estarà instal·lat de manera que sigui possible el "tall omnipolar 
simultani". Quedarà correctament connectat a l'interruptor de control de potència (ICP) amb 
els conductors de fase i neutre de la derivació individual. Les connexions estaran fetes per 
pressió de cargols. Resistència a la tracció de les connexions >= 3 kg. 

 

Unitat i criteris de mesurament   
 

Unitat de quantitat instal·lada, mesura segons les especificacions de la D.T. La instal·lació 
inclou la part proporcional de connexions i accessoris dins dels quadres elèctrics.  

Normativa d'obligat compliment    

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

 

Comptador elèctric    
 

Inclou els comptador trifàsic muntat superficialment. S'han considerat els següents tipus de 
col·locació: 

 
-Individual 

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

-Muntatge, fixació i anivellació. 
-Connexió. 

 

Quedarà fixat sòlidament per tres punts en la placa basi de la caixa o armari mitjançant 
cargols i connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durador. 

Els comptadors estaran protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la seva 
manipulació.  

En cas de col·locació de forma individual el comptador quedarà muntat a una altura mínima 
de 150 cm i 
a altura màxima de 180 cm. En cas de col·locació de forma concentrada el comptador 
quedarà muntat a una altura mínima de 50 cm i una altura màxima de 180 cm. 

Davant del comptador quedarà un espai lliure de 110 cm com a mínim. 

La seva situació dins del circuit elèctric serà la indicada en la D.T., tant en el que fa referència 
a l'esquema com al Lay-out. 

Toleràncies d'execució:  
-Verticalitat ± 2 mm 
 

Unitat i criteris de mesurament   
 

Unitat de quantitat instal·lada, mesura segons les especificacions de la D.T. La instal·lació 
inclou la part proporcional de connexions i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 

Normativa d'obligat compliment    

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
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Mecanismes interruptor i polsador  

Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra 
inclou les següents operacions: 

-Muntatge, fixació i anivellació. 
-Connexió. 

Es compliran les especificacions de la ITC-BT-19. 

Una vegada instal·lat i connectat a la xarxa no seran accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió.      

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, estaran connectades als borns de la 
base per pressió del cargol. Quedarà amb els costats aplomats i plànol sobre el parament. 

Quan es col·loqui muntat superficialment, l'element quedarà fixat sòlidament al suport. Quan 
es col·loqui encastat,  l'element  quedarà  fixat  sòlidament  a  les especificacions fixades en 
el seu plec de condicions. 

Resistència a la tracció de les connexions >= 3 k 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició ± 20 mm. 
- Aplomat ± 2%. 

Normativa d'obligat compliment
 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

UNE 20-378-86 (1) 1R Interruptors per a instal·lacions elèctriques fixes, domèstiques i anàlogues. 

11. PLEC DE CONDICIONS INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS

A continuació es descriuen les condicions per a l'execució de cadascun dels elements que 
formen la 
instal·lació de telecomunicacions. 

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. 

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 creuaments. 

-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: 
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- 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: 

Els suports 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. Quan la 

canalització és amb tubs de PE corrugats s'empren cintes 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 cintes, enterrats en una rasa i, 
si escau, 
farcit de formigó, formant un conjunt compacte. 

- Tubs de 40mm i de 32mm: 

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. 

Es presumiran conformes amb les característiques anteriors els tubs que compleixin la sèrie de 
normes UNE EN 50086. 

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. 

El cablejat utilitzat per a la telefonia serà el següent: 

Cablejat multi parell 

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 75 parells. 

El cable triat per a la nostra instal·lació és el cable de Telefonia 75+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). 

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 la connexió 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 una regla 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 
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estipulades en la Norma UNE 20501-2-11. 

Es trien regletes de 10 parells de Televés (ref. 2172). 

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. 

Segons el dimensionament realitzat en el treball seran necessàries 17 regletes de 5 parells per 
tenir els Punts de Distribució de tots els registres secundaris. 

Es trien regletes de 5 parells de Televés (ref.2173). 

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. Aniran encastats en la paret. Aquestes caixes hauran de 
disposar per a la fixació de l'element de connexió (BAT o presa d'usuari) d’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. 

A les habitacions 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. 

Condicions en la distribució interior del RITU 

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 tècnica. 

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 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. 

Instal·lacions elèctriques del recinte: 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 magneto tèrmic 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. de tipus selectiu, resistència de curtcircuit 
6 CA. 

-Interruptor magneto tèrmic 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 magneto tèrmic 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. 

Si es precisés alimentar elèctricament qualsevol altre dispositiu situat en el recinte, 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’una regla apropiada per 
a la 
connexió del cable de posta a terra. 

En cada recinte hi haurà, com a mínim, dues bases d'endoll amb presa de terra i de capacitat 
mínima de 16A. Es dotarà amb cables de coure amb aïllament fins a 750 V i de 2 x 2,5 + T mm 2 
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de secció.  

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: 

-Buit per al possible interruptor de control de potència (I.C.P.). 

-Interruptor magneto tèrmic de tall general: tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat 
nominal 25A, 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. 

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. 

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- 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 la no deformació 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 UNEIX EN 50102. 

Es col·locaran encastats en la paret. 

Els 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 multi diàmetre per a entrada de 
conductes. 

Es col·locarà 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. 

Es defineixen tres tipus de Registres de Pas: 

- 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. 
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En canalitzacions secundàries mitjançant canaletes, els Registres de Pas seran els corresponents 
a les canaletes utilitzades. 
 
 
Proves i certificacions de la instal·lació          
 
Inducció entre parells near-end cross talk (next). 
 
Aquestes proves consisteixen a comprovar si el senyal induït entre parells es troba entre els límits 
permesos, tant en el connector com en els cables. 
 
Mapa de cablejat 
 
Aquesta prova té la finalitat de localitzar errors de mala connexió i poder garantir la continuïtat 
de tots els aparells en tot el seu recorregut, troba circuits oberts i circuits creuats 
 
Atenuació 
 
Consisteix a enviar un senyal en la qual es conegui la seva amplitud, seguidament en l'altre 
extrem del 
cable es capta aquest mateix senyal amb les consegüents variacions que hagin hagut, 
d'aquesta manera es pot determinar el nivell d'atenuació que existeix en tot aquest cable. 
 
Longitud 
 
Mesurament de la longitud dels segments de cable instal·lat. La certificació té per objectiu 
garantir que el sistema subministrat pot ser utilitzat per a qualsevol aplicació de categoria 5 (fins 
a 100 Mbps). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. PLEC DE CONDICIONS INSTAL·LACIÓ PREVENCIÓ INCENDIS      
 
A continuació es descriuen les condicions per a l'execució de cadascun dels elements que 
formen la instal·lació de protecció contra incendis. 
 
 
Per a l'execució dels elements que componen la instal·lació de contra incendis es tindran en 
compte les següents especificacions. 
 
 
I. DETECTORS              
 
 

Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis muntats superficialment. S'han considerat 
els següents tipus: 
 

 Detectors òptics de fums. 
 

 Detectors tèrmics termovelocimètrics. 
 
La posició serà la reflectida en la D.T. o la indicada per la D.F. 
 
La base es fixarà sòlidament a la superfície mitjançant tacs i cargols. El cos quedarà sòlidament 
acoblat a la base. 
 
 
Condicions del procés d'execució.          
 
La seva instal·lació no alterarà les característiques de l'element.  
 
Unitat i criteris de mesurament.           
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesura segons les especificacions de la D.T. 
 
 
Normativa d'obligat compliment           
 
 
-C.T.E. Codi Tècnic de l’Edificació, DB SI Seguretat en cas d’incendi, febrer de 2010. 
 
-Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
 
-Reial  decret  1942/1993  de  5  de  Novembre  (BOE  de  14  de  Desembre  de  1993).  
Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis. Amb les correccions del BOE de 7 de 
Maig de 1994. 
 
 
 
II. CENTRALS DE DETECCIÓ.            
 
 
Centrals de detecció d'incendis i de CO muntades col·locades en la paret. L'execució de la 
unitat d'obra inclou les següents operacions: 
 
-Fixació al parament 
 
-Connexió a la xarxa elèctrica i al circuit de detecció.(No inclosos la xarxa ni el circuit en la P. o.) 
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La posició serà la reflectida en la D.T. o, en defecte d'això, la indicada per la D.F. 

Estarà fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i cargols. 

Quedarà amb els costats aplomats i anivellats. La porta obrirà i tancarà amb facilitat. Anirà 
connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. Altura des del 
paviment 1200 mm. 

Toleràncies d'instal·lació: 

-Posició ± 30 mm. 
-Horitzontalitat ± 3 mm 

Condicions del procés d'execució.  

La seva instal·lació no alterarà les característiques de l'element. 

Unitat i criteris de mesurament. 

Unitat de quantitat instal·lada, mesura segons les especificacions de la D.T.  

Normativa d'obligat compliment. 

-C.T.E. Codi Tècnic de l’Edificació, DB SI Seguretat en cas d’incendi, febrer de 2010. 

-Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

III. SIRENES D'ALARMA

Sirenes electròniques muntades en interior o exterior, i sirenes electromecàniques muntades a 
l'interior. L'execució de la unitat d'obra inclou les següents operacions: 

-Fixació al parament  
-Connexió a la xarxa elèctrica i al circuit de detecció.(No inclosos la xarxa ni el circuit en 

la P. O.)  

La posició serà la reflectida en la D.T. o, en defecte d'això, la indicada per la D.F. 

Estarà fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i cargols. Quedarà amb els 

costats aplomats i anivellats. 

Estarà connectada a la xarxa d'alimentació. 

Quan es col·loqui muntada en l'exterior, quedarà protegida de l'acció de la pluja. 

Toleràncies d'instal·lació: 

-Posició ± 30 mm 
-Horitzontalitat ± 2 mm 

Condicionis del procés 

d'execució 

La seva instal·lació no alterarà les característiques de l'element.  

Unitat i criteris de mesurament. 

Unitat de quantitat instal·lada, mesura segons les especificacions de la D.T. 

Normativa d'obligat compliment. 
 
-C.T.E. Codi Tècnic de l’Edificació, DB SI Seguretat en cas d’incendi, febrer de 2010. 

-Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

IV. POLSADORS D'ALARMA
 

Els polsadors d'alarma aniran protegits amb vidre o tapa, muntats superficialment o encastats. 

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

-Fixació al parament 

-Connexió a la xarxa elèctrica i al circuit de detecció.(No inclosos la xarxa ni el circuit en la P. 

O.) 

Condicions generals 

La posició serà la reflectida en la D.T. o, en defecte d'això, la indicada per la D.F. Estarà fixada 

sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i cargols. 

Es connectarà al circuit de senyalització corresponent. Quedarà amb els costats aplomats i 

anivellats.    Altura des del paviment 1500 mm. 

Toleràncies d'instal·lació: 

-Posició ± 30 mm. 

-Horitzontalitat ± 1 mm. 

Condicions del procés d'execució 

La seva instal·lació no alterarà les característiques de l'element. 

Unitat i criteris de mesurament 

Unitat de quantitat instal·lada, mesura segons les especificacions de la D.T. 
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Normativa d'obligat compliment 

-C.T.E. Codi Tècnic de l’Edificació, DB SI Seguretat en cas d’incendi, febrer de 2010. 

-Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

-Reial  decret  1942/1993  de  5  de  Novembre  (BOE  de  14  de  Desembre  de  1993). 

Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis. Amb les correccions del BOE de 7 de 

Maig de 1994. 

12. PLEC DE CONDICIONS INSTAL·LACIÓ PISCINA

I. FORMIGÓ PROJECTAT GUNITAT 

Característiques Tècniques 

Formació de vas de piscina mitjançant projecció de capa de formigó gunitat de 15 cm de gruix 
i adormiment ràpid, (HA-30/F/12/IV) amb ciment i àrids especials, amb armadura formada per 
doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sense juntes de 
dilatació, per la formació de solera i murs del vas monolític en piscines. Inclús p/p d'obra civil 
composta d'encofrat perdut de fàbrica de maó ceràmic buit de 29x14x7 cm, acabament de 
cantonades interiors, verticals i horitzontals, en mitja canya, connectors, separadores, 
armadures, cèrcols de rematada, formació de escales, reblert amb àrids de l'extradós del mur i 
formació d'una base de 15 cm de gruix de separació entre el terreny i el formigó de la solera. 

Normativa D'aplicació 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execució: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

Criteri D'amidament En Projecte 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Condicions prèvies que han de complir-se abans de la execució de les unitats d'obra del suport 

Es comprovarà l'existència de les armadures d'espera en el plànol de suport del mur, que 
presentarà una superfície horitzontal i neta. 

Ambientals 

No començaran els treballs de gunitat quan la temperatura sigui inferior a 0°C, o quan la força 
del vent o de la pluja impedeixi una execució correcta, suspenent-se en el moment que es 
presenti alguna d'aquestes condicions adverses. 

Del contractista 

Garantirà que aquest tipus de treballs sigui realitzat per personal qualificat i sota el control 
d'empreses especialitzades. 

Procés d'execució 

Fases d'execució 

Formació de la base. Execució de l'encofrat perdut. Neteja i preparació de la superfície suport 
de l'abocat. Col·locació de la malla electrosoldada. Comprovació de la uniformitat de la 
pressió de l'aire i de la velocitat. Regulació del contingut d'aigua. Projecció del material, 
mantenint el bec a la distància adequada. Formació de les diferents capes. Detecció de les 
possibles bosses de sorra o aire, que es repararan. 
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Condicions de terminació            

El conjunt serà monolític. 
 
 
Conservació i manteniment           

Es protegirà enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. 
 
 
Criteri D'amidament En Obra I Condicions D'abonament       

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
 

 

II. ESCALA      
 
Característiques Tècniques            

Subministrament i col·locació d'escala per sortida de piscina realitzada amb tub de 43 mm de 
diàmetre, d'acer inoxidable AISI-304 acabat polit brillant, amb 3 esglaons estampats antilliscants 
i passamans simètric, platines de fixació, juntes elàstiques, tacs d'ancoratge, cargols, i 
embellidors. Inclús p/p de connexió a presa de terra independent amb placa d'acer 
galvanitzat, cable de coure de 35 mm², unions mitjançant soldadura aluminotèrmica, registre de 
comprovació i pont de proba. Totalment muntada i comprovada. 
 
Normativa D'aplicació            

Muntatge: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
 
Criteri D'amidament En Projecte           

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
Condicions prèvies que han de complir-se abans de la execució de les unitats d'obra del suport 

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

Muntatge del punt de posta a terra. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. 
 
Condicions de terminació            

La fixació al suport serà adequada. 
 
Criteri D'amidament En Obra I Condicions D'abonament       

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

III. DUTXA              
 
Característiques Tècniques            

Subministrament i col·locació de dutxa exterior per a piscina realitzada amb tub de 20 mm de 
diàmetre d'acer inoxidable 18/8 amb dos ruixadors i dos vàlvules temporitzades, ancoratge de 
subjecció, juntes elàstiques, tacs d'ancoratge, cargols i embellidors. Fins i tot p/p d'obra civil, 
instal·lació d'escomesa, desguassos, plat de dutxa, connexió a presa de terra independent amb 
placa d'acer galvanitzat, cable de coure de 35 mm², unions mitjançant soldadura 
aluminotèrmica, registre de comprovació i pont de prova. Totalment muntada i comprovada. 
 
 
Criteri D'amidament En Projecte           

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
 
Condicions prèvies que han de complir-se abans de la execució de les unitats d'obra Del suport 

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

Muntatge del punt de posta a terra. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. 
 
Condicions de terminació            

La fixació al suport serà adequada. 
 
 
Criteri D'amidament En Obra I Condicions D'abonament       

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
 
 
 
IV. NETEJA FONS             
 
Característiques Tècniques            
 
Subministrament i col·locació de neteja fons manual de piscina, compost per carro suctor amb 
raspall i rodes, mànec telescòpic en alumini anoditzat i mànega autoflotant. Totalment muntat i 
comprovat. 

 
Criteri D'amidament En Projecte           
 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
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Fases d'execució 

Muntatge. 

Criteri D'amidament En Obra I Condicions D'abonament 

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

V. EQUIP AUTOMÀTIC DE CLORACIÓ 

Característiques Tècniques 

Subministrament i instal·lació d'equip automàtic de clorat i sulfatat d'aigua amb bomba 
dosificadora electrònica. Inclús regulador de clor i PH, dipòsit de polietilè i canonades de 
connexió. Totalment instal·lat i en funcionament. 

Criteri D'amidament En Projecte 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Condicions prèvies que han de complir-se abans de la execució de les unitats d'obra Del suport 

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

Procés D'execució 

Fases d'execució 

Col·locació i fixació de l'equip. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Comprovació 
del correcte funcionament de la instal·lació. 

Condicions de terminació 

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

Criteri D'amidament En Obra I Condicions D'abonament 

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

VI. EQUIP DE DEPURACIÓ

Característiques Tècniques 

Subministrament i instal·lació d'equip complert de depuració per piscina de 14x7x1,3 m (volum 
127,4 m³), constituït per: EQUIP DE FILTRACIÓ construït en polièster reforçat amb fibra de vidre, 

col·lector de plàstic, vàlvules de papallona per filtrat i rentat, prefiltres de cabell, cistells 
coladors, bombes centrífugues, motors elèctrics, manòmetres; CIRCUIT TANCAT DE CANONADES 
DE PVC al voltant de la piscina i enllaç del filtre amb el grup motobomba i ACCESSORIS 
constituïts per: 2 buneres de fons antiremolins de polièster, 7 becs d'impulsió de ABS i 8 skimmers 
de ABS. Totalment instal·lat i en funcionament. 

Criteri D'amidament En Projecte 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Condicions prèvies que han de complir-se abans de la execució de les unitats d'obra Del suport 

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

Procés D'execució 

Fases d'execució 

Col·locació i fixació de l'equip. Instal·lació de conduccions. Col·locació i fixació d'accessoris i 
peces especials. Comprovació del correcte funcionament de la instal·lació. 

Condicions de terminació 

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

Criteri D'amidament En Obra I Condicions D'abonament 

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

Es redacta el present Pla de Control de Qualitat com annex del projecte amb l'objecte de 
donar compliment al que estableix el RD 314/2006 , de 17 de març pel qual s'aprova el CTE . 

El control de qualitat de les obres inclou : 

A. El control de recepció de productes 
B. El control de l'execució 
C. El control de l'obra acabada 

Per a això: 

1) El director de l' execució de l'obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant
que és conforme amb el que estableix el projecte, els seus annexos i modificacions. 

2) El constructor demanarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i el
director de l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, 
com també les instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui; i 

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats
d'obra podrà servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control 
de qualitat de l'obra. 

Un cop finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel 
director de l'execució de l'obra en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en 
l'Administració Pública competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre 
certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim. 

A. CONTROL DE RECEPCIÓ DELS PRODUCTES 

El control de recepció té per objecte comprovar les característiques tècniques mínimes exigides 
que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma permanent a l'edifici 
projectat, així com les condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el control de 
recepció. 

Durant la construcció de les obres el director d'obra i el director de l'execució de l'obra 
realitzaran, segons les seves respectives competències, els següents controls: 

1 . Control de la documentació dels Subministres 
Els subministradors lliuraran al constructor, qui els facilitarà al director d'execució de l'obra, els 
documents d'identificació del producte exigits per la normativa d'obligat compliment i , si 
s'escau , pel projecte o per la direcció facultativa. Aquesta documentació ha de comprendre, 
almenys, els següents documents: 

- Els documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge. 

- El certificat de garantia del fabricant, signat per persona física. 

- Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 
inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de construcció , quan 
sigui pertinent, d'acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees 
que afectin als productes subministrats. 

2 . Control mitjançant distintius de Firma o Avaluacions Tècniques d' idoneïtat 

El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 

- Els distintius de qualitat que ostentin els productes , equips o sistemes subministrats, que 
assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si 
s'escau, el reconeixement oficial del distintiu d'acord amb el que estableix l'article 5.2.3 del 
capítol 2 del CTE. 

- Les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, d'acord amb el que estableix l'article 5.2.5 del capítol 2 del CTE, i la constància del 
manteniment de les seves característiques tècniques. 

El director de l'execució de l'obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 
l'acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 

3 . Control mitjançant Assajos 

Per verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en determinats 
casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació 
vigent, o bé segons el que especifica el projecte o ordenats per la direcció facultativa. 

La realització d'aquest control s'efectuarà d'acord amb els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els 
criteris d'acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

Criteri general de no - acceptació del producte: 
L'incompliment d'alguna de les especificacions d'un producte, llevat demostració que no suposi 
risc apreciable , tant de les resistències mecàniques com de la durabilitat, serà condició 
suficient per a la no - acceptació del producte i, si escau de la partida. 

Programa de control de qualitat13.
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CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓ DE MATERIALS I ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

Codi Tècnic de l'Edificació , document bàsic DB HS 5 Salubritat 

Aprovat pel Reial decret 314/2006 , de 17 de març. ( BOE 2006.03.28 ) 
Epígraf 6. Productes de construcció 

Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en sistemes de drenatge 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes ( UNE -EN 13252 ), aprovada per Ordre de 
29 de novembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

Passos d'home i cambres d'inspecció 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE -EN 588-2), aprovada per Resolució 
de 3 d'octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d'aigua i drenatge (de 
cautxú vulcanitzat, d'elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat i de 
poliuretà vulcanitzat). 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE -EN 681-1, 2, 3 i 4) aprovada per 
Resolució de 16 de gener de 2003 (BOE 06/02/2003). 

Canals de drenatge per a zones de circulació per a vehicles i vianants 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE -EN 1433), aprovada per Resolució 
de 12 de juny de 2003 (BOE 11/07/2003). 

Pates per pous de registre enterrats 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE -EN 13101), aprovada per Resolució 
de 10 d'octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 

Vàlvules d'admissió d'aire per a sistemes de drenatge 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE -EN 12380), aprovada per Resolució 
de 10 d'octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 

Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibra d'acer 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE -EN 1916), aprovada per Resolució 
de 14 d'abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

Pous de registre i cambres d'inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibres 
d'acer 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE -EN 1917), aprovada per Resolució 
de 14 d'abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

Petites instal·lacions de depuració d'aigües residuals per a poblacions de fins a 160 habitants 
equivalents. Fosses sèptiques. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE -EN 12566-1), aprovada per 
Resolució d'1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

Escales fixes per a pous de registre. 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE -EN 14396), aprovada per Resolució 
d'1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

AÏLLAMENTS TÈRMICS 

Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HE Estalvi d'Energia  

Aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 2006.03.28) 

- 4 Productes de construcció 
- Apèndix C Normes de referència. Normes de producte. 

Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació 

Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 12 de 
juny de 2003 (BOE 11/07/2003) i modificació per Resolució d'1 de febrer de 2005 
(BOE19/02/2005). 

- Productes manufacturats de llana mineral (MW). UNE-EN 13162 
- Productes manufacturats de poliestirè expandit (EPS). UNE -EN 13163 
- Productes manufacturats de poliestirè extruït (XPS). UNE -EN 13164 
- Productes manufacturats d'escuma rígida de poliuretà ( PUR ). UNE -EN 13165 
- Productes manufacturats d'escuma fenòlica (PF). UNE -EN 13166 
- Productes manufacturats de vidre cel·lular (CG). UNE -EN 13167 
- Productes manufacturats de llana de fusta (WW). UNE -EN 13168 
- Productes manufacturats de perlita expandida (EPB). UNE -EN 13169 
- Productes manufacturats de suro expandit (ICB). UNE -EN 13170 
- Productes manufacturats de fibra de fusta (WF). UNE -EN 13171 

INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA I APARELLS SANITARIS 

Codi Tècnic de l'Edificació , document bàsic DB HS 4 Subministrament d'aigua 

Aprovat pel Reial decret 314/2006 , de 17 de març. (BOE 2006.03.28) 

-Epígraf 5 . Productes de construcció 

Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d'aigua i drenatge (de 
cautxú vulcanitzat, d'elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat i de 
poliuretà vulcanitzat) 
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Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE -EN 681-1 , 2, 3 i 4), aprovada per 
Resolució de 16 de gener de 2003 ( BOE 06/02/2003 ) . 

Dispositius anti-inundació en edificis 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE -EN 13564), aprovada per Resolució 
de 14 d'abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

Piques de cuina 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE -EN 13310), aprovada per Resolució 
de 9 de novembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

Inodors i conjunts de vàters amb sifó incorporat 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE -EN 997), aprovada per Resolució 
d'1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT)  

Aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d'agost. (BOE 18/09/2002) 

-Article 6. Equips i materials  
-ITC-BT-06. Materials. Xarxes aèries per a distribució en baixa tensió  
-ITC-BT-07. Cables. Xarxes subterrànies per a distribució en baixa tensió 

Columnes i bàculs d'enllumenat 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 10 d'octubre 
de 2003 (BOE 31/10/2003) i ampliada per resolució d'1 de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004) 

-Acer. UNE-EN 40-5.  
-Alumini. UNE-EN 40-6  
-Barreja de polímers compostos reforçats amb fibra. UNE-EN 40-7 

INSTAL·LACIONS D'INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS 

Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als 
serveis de telecomunicació a l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes 
de telecomunicacions (RICT).  

Aprovat pel Reial decret 401/2003, de 4 d'abril. (BOE 14/05/2003) 

Fase de recepció d'equips i materials  

-Article 10. Equips i materials utilitzats per configurar les instal·lacions 

INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) 

Aprovat pel Reial decret 1751/1998, de 31 de juliol (BOE 1998.08.05), i modificat pel Reial decret 
1218/2002 , de 22 de novembre. (BOE 03/12/2004) 

Fase de recepció d'equips i materials 
ITE 04 - EQUIPS I MATERIALS 

- ITE 04.1 GENERALITATS 
- ITE 04.2 CANONADES I ACCESSORIS 
- ITE 04.3 VÀLVULES 
- ITE 04.4 CONDUCTES I ACCESSORIS 
- ITE 04.5 XEMENEIES I CONDUCTES DE FUMS 
- ITE 04.6 MATERIALS AÏLLANTS TÈRMICS 
- ITE 04.7 UNITATS DE TRACTAMENT I UNITATS TERMINALS 
- ITE 04.8 FILTRES PER AIRE 
- ITE 04.9 CALDERES 
- ITE 04.10 CREMADORS 
- ITE 04.11 EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE FRED 
- ITE 04.12 APARELLS DE REGULACIÓ I CONTROL 
- ITE 13/04 EMISSORS DE CALOR 

Sistemes de control de fums i calor 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de juny de 
2004 (BOE 16/07/2004) 

-Airejadors naturals d'extracció de fums i calor . UNE-EN12101-2. 
-Airejadors extractors de fums i calor. UNE-ENE-12101-3. 

Radiadors 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 442-1) aprovada per Resolució 
d'1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005) 

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI - 93) 

Aprovat pel Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre. (BOE 1993.12.14) 

Fase de recepció d'equips i materials 

-Article 2 
-Article 3 
-Article 9 
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Instal·lacions fixes d'extinció d'incendis . Sistemes equipats amb mànegues. 

Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 
d'octubre de 2002 (BOE 31/10/2002). 

-Boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides. UNE-EN 671-1 
-Boques d'incendi equipades amb mànegues planes. UNE-EN 671-2 

Sistemes fixos d'extinció d'incendis. Components per a sistemes d'extinció mitjançant agents 
gasosos 

Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 
d'octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada per Resolució de 28 de Juny de 2004 
(BOE16/07/2004) i modificada per Resolució de 9 de novembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

-Vàlvules direccionals de alta i baixa pressió i els seus actuadors per a sistemes de CO2 . UNE -EN 
12094-5. 

- Dispositius no elèctrics d'avortament per a sistemes de CO2. UNE -EN 12094-6 
-Difusors per a sistemes de CO2. UNE-EN 12094-7 
-Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. UNE-EN 12094-3 
-Requisits i mètodes d'assaig per als dispositius manuals de tret i atur. UNE-EN-12094-3. 
-Requisits i mètodes d'assaig per a detectors especials d'incendis. UNEEN-12.094-9. 
-Requisits i mètodes d'assaig per a dispositius de pesada. UNE-EN-12094-11. 
-Requisits i mètodes d'assaig per a dispositius pneumàtics d'alarma. UNE-EN-12.094-12 

Sistemes d'extinció d'incendis. Sistemes d'extinció per pols 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE -EN 12416-1 i 2) aprovada per 
Resolució de 3 d'octubre de 2002 ( BOE 31/10/2002 ) i modificada per Resolució de 9 de 
Novembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

Sistemes fixos de lluita contra incendis . Sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada. 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 3 d'octubre 
de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliades i modificades per Resolucions del 14 d'abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), 28 de juny de juny de 2004 ( BOE 16/07/2004 ) i 19 de febrer de 2005 ( BOE 
19/02/2005). 

-Ruixadors automàtics . UNE -EN 12259-1 
-Conjunts de vàlvula d'alarma de canonada mullada i cambres de retard . UNEEN 12259-2 
-Conjunts de vàlvula d'alarma de canonada seca . UNE -EN 12259-3 
-Alarmes hidropneumàtiques . UNE - EN- 12259-4 
-Components per a sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada . Detectors de flux d'aigua . UNE - 
EN- 12259-5 

Sistemes de detecció i alarma d'incendis. 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 14 d'abril de 
2003 (BOE 28/04/2003), ampliada per Resolució del 10 d'octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 

-Dispositius d'alarma d'incendis - dispositius acústics. UNE -EN 54-3. 
-Equips de subministrament d'alimentació. UNE -EN 54-4. 

-Detectors de calor. Detectors puntuals . UNE -EN 54-5. 
-Detectors de fum. Detectors puntuals que funcionen segons el principi de llum difusa, llum 
transmesa o per ionització. UNE -EN -54 -7. 
-Detectors de fum. Detectors lineals que utilitzen un feix òptic de llum. UNE -EN -54 -12. 

B. CONTROL D'EXECUCIÓ 

Durant la construcció, el director de l' execució de l'obra controlarà l'execució de cada unitat 
d'obra verificant el seu replanteig, els materials que s'utilitzin, la correcta execució i disposició 
dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a 
realitzar per comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte, la legislació aplicable, 
les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la 
recepció de l'obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que 
ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s'escau, realitzin les entitats 
de control de qualitat de l'edificació. 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes , elements i sistemes constructius. 

En el control d'execució de l'obra s'adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en 
les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, que preveu l'article 5.2.5. 

CONTROL EN LA FASE D'EXECUCIÓ D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

AÏLLAMENT TÈRMIC 

Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HE Estalvi d'Energia  

Aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 2006.03.28) 

Fase d'execució d'elements constructius  

-5 Construcció  
-Apèndix C Normes de referència. Normes d'assaig. 

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI-93)  

Aprovat pel Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre. (BOE 1993.12.14) 

Fase d'execució de les instal·lacions  

-Article 10 
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INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ 

Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) 

Aprovat pel Reial decret 1751/1998, de 31 de juliol (BOE 1998.08.05), i modificat pel Reial decret 
1218/2002, de 22 de novembre. (BOE 03/12/2004)  

Fase d'execució de les instal·lacions  

-Article 7. Projecte, execució i recepció de les instal·lacions 

ITE 05 - MUNTATGE  

- ITE 05.1 GENERALITATS  
- ITE 05.2 CANONADES, ACCESSORIS I VÀLVULES  
- ITE 05.3 CONDUCTES I ACCESSORIS 

INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 

Codi Tècnic de l'Edificació, document bàsic DB HS 4 Subministrament d'aigua 

Aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 2006.03.28)  

Fase de recepció de les instal·lacions 

-Epígraf 6. Construcció 

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HE Estalvi d'Energia 

Aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 2006.03.28) 

Fase de recepció de materials de construcció 

Epígraf 5. Construcció 

INSTAL·LACIONS D'INFRAESTRUCTURS DE TELECOMUNICACIONS 

Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als 
serveis de telecomunicació a l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes 
de telecomunicacions (RICT).  

Aprovat pel Reial decret 401/2003, de 4 d'abril. (BOE 14/05/2003) 

Fase d'execució de les instal·lacions  

-Article 9. Execució del projecte tècnic  

Desenvolupament del Reglament regulador de les infraestructures comunes de 
telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior dels edificis i 
l'activitat d'instal · lació d'equips i sistemes de telecomunicacions 

Aprovat per Ordre CTE/1296/2003, de 14 de maig. (BOE 27/05/2003) 

Fase d'execució de les instal·lacions  

-Article 3. Execució del projecte tècnic 

C. CONTROL DE L'OBRA ACABADA 

Per tal de comprovar les prestacions finals de l'edifici en l'obra acabada han de realitzar les 
verificacions i proves de servei establertes en el projecte o per la direcció facultativa i les 
previstes en el CTE i resta de la legislació aplicable que s'enumera a continuació: 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI-93)  

Aprovat pel Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre. (BOE 1993.12.14) 

-Article 18 

INSTAL·LACIO DE CALEFACCIÓ 

Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)  

Aprovat pel Reial decret 1751/1998, de 31 de juliol (BOE 1998.08.05), i modificat pel Reial decret 
1218/2002, de 22 de novembre. (BOE 03/12/2004) 

-Article 7. Projecte, execució i recepció de les instal·lacions 

ITE 06 - PROVES, POSADA EN MARXA I RECEPCIÓ 

- ITE 06.1 GENERALITATS  
- ITE 06.2 NETEJA INTERIOR DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ 
- ITE 06.3 COMPROVACIÓ DE L'EXECUCIÓ  
- ITE 06.4 PROVES  
- ITE 06.5 POSADA EN MARXA I RECEPCIÓ  
- APÈNDIX 06.1 Model del certificat de la instal·lació 

INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT)  
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Aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d'agost. (BOE 18/09/2002) 

Fase de recepció de les instal·lacions 

- Article 18. Execució i posada en servei de les instal·lacions  
-ITC-BT-04. Documentació i posada en servei de les instal·lacions  
-ITC-BT-05. Verificacions i inspeccions  
-Procediment per a la tramitació, posada en servei i inspecció de les instal·lacions elèctriques no 
industrials connectades a una alimentació en baixa tensió a la Comunitat de Madrid, aprovat 
per (Ordre 9344/2003, d'1 d'octubre. (BOCM 18/10/2003) 

PLA DE MANTENIMENT PER A COL·LECTORS SOLARS 

Segons s'exposa en el DB HE (HE4), es realitzaran aquests graons complementaris d'actuació: 

a) pla de vigilància;
b) pla de manteniment preventiu.

En compliment del DB, Les condicions d'aquests plans seran almenys els següents: 

Pla de vigilància 

El pla de vigilància es refereix bàsicament a les operacions que permeten assegurar que els 
valors operacionals de la instal·lació siguin correctes. És un pla d'observació simple dels 
paràmetres funcionals principals, per verificar el correcte funcionament de la instal·lació. Tindrà 
l'abast descrit a la taula 4.1: 

Taula 4.1 
Element de la 
instal·lació 

Operació Freqüència 
(mesos) 

Descripció 

CAPTADORS Neteja de vidres A
determinar 

Amb aigua i productes adequats 

Vidres 3 IV condensacions a les hores 
centrals del dia 

Juntes 3 IV Esquerdes i deformacions 
Absorbidor 3 IV Corrosió, deformació, fugues, 

etc. 
Connexions 3 IV Fugues
Estructura 3 IV Degradació, indicis de corrosió 

CIRCUIT PRIMARI Canonada, 
aïllament i sistema 
d'ompliment 

6 IV Absència d'humitat i fugues 

Purgador natural 3 Buidar l'aire 
CIRCUIT SECUNDARI Termòmetre Diària IV Temperatura

Canonada i 
aïllament 

6 IV Absència d'humitat i fugues 

Acumulador solar 3 Purgat de l'acumulació dels fangs 
de la part inferior del dipòsit 

(1) IV: Inspecció visual 

Pla de manteniment 

Són operacions d'inspecció visual , verificació d'actuacions i altres, que aplicats a la instal·lació 
han de permetre mantenir dins de límits acceptables les condicions de funcionament, 
prestacions, protecció i durabilitat de la instal·lació. 

El manteniment implicarà, com a mínim, una revisió anual de la instal·lació per instal·lacions 
amb superfície de captació inferior a 20 m² i una revisió cada sis mesos per instal·lacions amb 
superfície de captació superior a 20 m². 

El pla de manteniment ha de realitzar per personal tècnic competent que conegui la 
tecnologia solar tèrmica i les instal·lacions mecàniques en general. La instal·lació tindrà un llibre 
de manteniment en el qual es reflecteixin totes les operacions realitzades així com el 
manteniment correctiu. 

El manteniment ha d'incloure totes les operacions de manteniment i substitució d'elements 
fungibles o desgastats per l'ús, necessàries per assegurar que el sistema funcioni correctament 
durant la seva vida útil. 
A continuació es desenvolupen de forma detallada les operacions de manteniment que s'han 
de fer en les instal·lacions d'energia solar tèrmica per a producció d'aigua calenta, la 
periodicitat mínima establerta (en mesos) i observacions en relació amb les prevencions a 
observar. 

Taula 4.2  Sistema de captació 

Equip Freqüència (mesos) Captació
Captadors 6 IV Diferències sobre l'original 

IV Diferències entre 
captadors 

Cristalls 6 IV Condensacions i brutícia 
Juntes 6 IV Esquerdes, deformacions 
Absorbidor 6 IV Corrosió, deformacions
Carcassa 6 IV Deformació, oscil·lacions, 

finestres de respiració 
Connexions 6 IV Aparició de fugues 
Estructura 6 IV Degradació, indicis de 

corrosió i enroscat de 
cargols 

Captadors * 12 Tapat parcial del camp de 
captadors 

Captadors * 12 Destapat parcial del camp 
de captadors 

Captadors * 12 Buidat parcial del camp de 
captadors 

Captadors * 12 Omplert parcial del camp 
de captadors 
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Taula 4.3  Sistema d'acumulació 

Equip Freqüència (mesos) Descripció
Dipòsit 12 Presència de

fangs en fons 
Ànodes sacrifici 12 Comprovació 

del desgast 
Ànodes de 
corrent impresa 

12 Comprovació 
del bon
funcionament 

Aïllament 12 Comprovar que
no hi ha humitat 

Taula 4.4  Sistema d'intercanvi 

Equip Freqüència (mesos) Descripció
Bescanviador de 
plaques 

12 CF Eficiència i
prestacions 

12 Neteja
Bescanviador de 
serpentí 

12 CF Eficiència i
prestacions 

12 Neteja
(1) CF: Control de 
funcionament 

Taula 4.5  Circuit hidràulic 

Equip Freqüència (mesos) Descripció
Fluïd refrigerant 12 Comprovar la seva densitat i PH 
Estanqueïtat 24 Efectuar prova de pressió 
Aïllament a l'exterior 6 IV Degradació, protecció, unions 

i absència d'humitat 
Aïllament a l'interior 12 IV Unions i absència d'humitat 
Purgador automàtic 12 CF i neteja 
Purgador manual 6 Buidar aire 
Bomba 12 Estanqueïtat
Vas d'expansió 
tancat 

6 Comprovació de la pressió 

Vas d'expansió obert 6 Comprovació del nivell 
Sistema d'omplert 6 CF actuació 
Vàlvula de tall 12 CF actuacions (obrir i tancar) per 

evutar agarrotament 
Vàlvula de seguretat 12 CF actuació 
(1) IV: Inspecció 
visual 
(2) CF: Control de 
funcionament 

Taula 4.6  Sistema elèctric i de control 

Equip Freqüència (mesos) Descripció
Quadre elèctric 12 Comprovar que està 

sempre ben tancat 
per què no entri pols 

Control diferencial 12 CF actuació 
Termòstat 12 CF actuació
Verificació del sistema de mesura 12 CF actuació 
(1) CF: Control de funcionament 

Taula 4.7  Sistema d'energia auxiliar 

Equip Freqüència (mesos) Descripció
Sistema 
auxiliar 

12 CF actuació

Sondes de 
temperatura 

12 CF actuació

(1) CF: 
Control de 
funcionament 

Nota: Per a les instal·lacions menors de 20 m² es realitzaran conjuntament en la inspecció anual 
les tasques del pla de manteniment que tenen una freqüència de 6 i 12 mesos. No s'inclouen els 
treballs propis del manteniment del sistema auxiliar. 



14. ESTAT DE MEDICIONS I PRESSUPOST
CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 1 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA , A.C.S. I  SOLAR 
SUBCAPITOL E757573 ALIMENTACIÓ         

E757569 u   ESCOMESA  

ut. Connexió de servei soterrada de proveïment d'aigua potable de 2 m de longitud, formada per tub
de polietilè PE-X de 40 mm de diàmetre exterior, PN=4 atm i 4 mm de gruix  i clau de tall allotjada en
pericó d'obra de fàbrica.

1,00 501,02 501,02

E757570 u   ALIMENTACIÓ D'AIGUA POTABLE 

Alimentació d'aigua potable, de 8 m de longitud, col·locada superficialment, formada per tub de polieti-
lè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 40 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=4 atm; clau de tall general de
comporta; filtre retenidor de residus; aixeta de comprovació i vàlvula de retenció.

1,00 224,49 224,49

E757571 u   COMPTADOR GENERAL       

Instal·lació de comptador general d'aigua de DN 40 mm, col·locat en arqueta general, amb clau de
tall general de comporta.

1,00 317,90 317,90

TOTAL SUBCAPITOL E757573 ALIMENTACIÓ............................... 1.043,41
SUBCAPITOL E757572 PRODUCCIÓ A.C.S.  

E757616 u    PANELL SOLAR 2,56 m2 SELECTIU  

Panell solar plà d'alumini model Escosol de la casa Salvador escoda o similar, amb dimensions
(2,307 x  1,206 x  0.099) m i 49 kg de pes cada un. i superfície útil de captació 2,78 m2. Col·lector de
v idre solar temperat de 4 mm. amb alta penetració solar, absorvedor de coure amb recobriment se-
lectiu  sensible, connexions a 3/4 "i pressió màxima de treball 10 bar. Instal · lat sobre coberta incli-
nada de pissarra mitjançant una estructura de suport d'acer galvanitzat amb elementsde connexió in-
cloent ràcords, vàlvules de tall, purgador, etc. Inclús transport, muntatge, connexionat, p.p. proves
de funcionament i posada en marxa. S/CTE-DB-HE-4.

COBERTA ED.1 17 17,00

17,00 746,00 12.682,00

E757617 u   CIR. PRIMARI 17 CAPT.  

Circuit primari complet per a un sistema d'energia solar forçat amb 17captadors de 43,18 m2 de su-
perfície total organitzats en 4 bateries, amb una distància de 17 m entre el captadors i acumulador, 5
m en interior i 12 m en intempèrie. Inclou canonades de PEaïllades, electrobomba doble, vas d'ex-
pansió solar i fluid caloportador, totalment instal·lat i funcionant. S/CTE-DB-HE-4.

1,00 4.669,42 4.669,42

E757618 u   PURGADOR AUTOMÀTIC ENERGIA SOLAR  

Subministrament i col·locació de purgador automàtic d'energia solar, de llautó fos, per a temperatures
fins a 150 º C; col·locada mitjançant unió roscada, fins i tot clau de tall de 1/2 ", totalment instal · lat i
funcionant. S/CTE-DB-HE-4.

PUNT MÉS ALT DE LA
INSTAL·LACIÓ

1 1,00

1,00 30,17 30,17

E757619  u   I / CANVIADOR INOX. DESMUNTABLE 20 PL. 27kW 

Intercanviador de plaques d'acer inox idable desmuntable de 480 mm x 180 mm, de 20 plaques, con-
nex ions
de 1-1/4 ", amb temperatura de primari 55 º C i de secundari 45 º C. Fins i tot claus de tall, aïlla-
ment, transport, muntatge, connexionat, pp proves de funcionament i posada en marxa.
S/CTE-DB-HE-4.

SALA MÀQUIES 1 1,00

1,00 708,99 708,99

16 de juny de 2014

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

E757620  u   ACUM. BAXI ROCA  ASA 1500-IN VT-S FRM C / serpentí SOLAR 800 l. 

Subministrament i instal·lació de dipòsit acumulador per a ACS d'acer v itrificat de 800 l. de la marca
Gasokol model VT-S FRM, o similar, amb alçada 2345 mm., diàmetre 1160 mm., i amb temperatura
màxima de 90 º. Serpentí solar de 3,10 m2 de superfície d'intercanvi i temperatura màxima de treball
de 110 º. Protecció catòdica per ànode de magnesi. Aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà lliure de
CFC i revestit amb camisa de plàstic. Inclús transport, muntatge, vàlvules de tall, retenció i seguretat
(conduïda), pp proves de funcionament i posada en marxa. S/CTE-DB-HE-4.

SALA CALDERES 1 1,00

1,00 3.576,00 3.576,00

E757621  u   ACUM. BAXI ROCA  ASA 1000-IN VT-S FRM C / serpentí SOLAR 800 l. 

Subministrament i instal·lació de dipòsit acumulador per a ACS d'acer v itrificat de 800 l. de la marca
Gasokol model VT-S FRM, o similar, amb alçada 2282 mm., diàmetre 950 mm., i amb temperatura
màxima de 90 º. Serpentí solar de 2,70 m2 de superfície d'intercanvi i temperatura màxima de treball
de 110 º. Protecció catòdica per ànode de magnesi. Aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà lliure de
CFC i revestit amb camisa de plàstic. Inclús transport, muntatge, vàlvules de tall, retenció i seguretat
(conduïda), pp proves de funcionament i posada en marxa. S/CTE-DB-HE-4.

SALA CALDERES 1 1,00

1,00 1.949,00 1.949,00

E757622 u   BOMBA BESSONA 5-5 m.c.a.   

Circulador per instal · lació de calefacció per aigua calenta fins a 10 bar i 120 º C mitjançant bomba
bessona, per a una potència de 100.000 kcal / h., un cabal de 5 m3 / h. i 5 m.c.a., amb motor de ro-
tor submergit, coix inets de grafit, joc de ràcords, connexionat elèctric i instal · lat.

SALA CALDERES 1 1,00

1,00 1.466,27 1.466,27

E757623  u   VÀLVULA D'ESFERA LLAUTÓ 1 1/4 "32mm.  

Subministrament i col · locació de vàlvula de tall per esfera, de 1 1/4 "(32 mm.) De diàmetre, de llau-
tó cromat PN-25, col · locada mitjançant unió roscada, totalment equipada, instal · lada i funcio-
nant.s/CTE-HS-4.

SALA CALDERES 2 2,00

2,00 21,52 43,04

E757624 u   VÀLVULA 3 VIES TIPUS ZONA 3/4 "   

Subministrament i col · locació de vàlvula de 3 v ies tipus zona, cos de llautó fos amb connexions de
3/4 "mascle, amb motor tot-res amb alimentació a 220 V; col · locada mitjançant unió roscada, total-
ment instal · lada i funcionant. S/CTE-DB-HE-4.

2,00 50,95 101,90

E757625 u   CALORÍMETRE 1 1/4 "   

Subministrament i col · locació de comptador de quilocalories, diàmetre 1 1/4 "i cabal nominal de 6
m3/hr, temperatura màxima 130 º C, pressió màxima 10bar, fins i tot sondes d'anada i tornada en-
vainados muntats a Te de llautó, totalment instal · lada i funcionant. S/CTE-DB-HE-4.

CALDERES 1 1,00

1,00 698,14 698,14

E757626 u   CENTRALETA SOLAR 4 ENT. 2 SORTIDES 

Centraleta solar de regulació amb display LCD que mostra temperatura de captadors i acumulador,
amb dispositiu antigel. Programable amb 9 programes predefinits per a diferents configuracions d'ins-
tal · lació. Quatre entrades per sondes, dues sortides de relé. Incloent 2 sondes de temperatura, p.p.
d'instal · lació elèctrica fins bateria de captadors i acumuladors. Fins i tot muntatge, connexionat, p.p.
proves de funcionament i posada en marxa. S/CTE-DB-HE-4.

CALDERES 1 1,00

1,00 416,24 416,24

E757627 u   ACUMULADOR A.C.S. LAPESA 2.000 l. 

Dipòsit acumulador d'A.C.S. de 2.500 l. de capacitat, de la casa LAPESA vertical o similar, en acer
galvanitzat per a una pressió de treball de fins a 10 bar i 50 º C, xarxa de canonades d'acer negre
soldat, vàlvula de retenció, instal·lat.

CALDERA 1 1,00

16 de juny de 2014
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

1,00 2.332,28 2.332,28

TOTAL SUBCAPITOL E757572 PRODUCCIÓ A.C.S....................... 28.673,45
SUBCAPITOL E757575 APARELLS SANITARIS 

P02  u   INODORS   

Inodor de porcellana v itrificada blanc sèrie normal, de tanc baix , col·locat mitjançant tacs i cargols al
pav iment, fins i tot segellat amb silicona, i compost per: tassa, seient amb tapa lacats, amb frontisses
d'acer,cisterna i clau de pas, amb tub de descàrrega corb de D = 20 mm., instal·lat, fins i tot ràcord
d'unió i brida, instal·lat.

ED. 01 13 13,00
ED. 02 4 4,00
ED. 03 2 2,00
ED. 04 12 12,00
ED. AUXILIAR 1 1,00

32,00 170,15 5.444,80

P03  u   LAVABOS 

Lavabo de porcellana v itrificada en blanc de 52x41 cm. col·locat amb pedestal i amb ancoratges a la
paret, amb aixetes temporitzada tipus prest per aigua freda i calenta, amb rompechorros, difusor i en-
llaços d'alimentació flexibles, fins i tot vàlvula de desguàs de 32 mm., Claus d'esquadra de 1/2 "cro-
mades, i tirantets flex ibles de 20 cm. I de 1/2", instal · lat i funcionant.

ED. 1 22 22,00
ED. 2 7 7,00
ED. 3 7 7,00
ED. 4 11 11,00
ED. AUXILIAR 1 1,00

48,00 102,46 4.918,08

P04  u   AIXETES        

Aixeta de llautó per piscina, amb ràcord de connexió a mànega, de 1/2" de diàmetre.

PISCINA 1 1,00

1,00 15,08 15,08

P05  u   DUTXES  

Plat de dutxa d'acer esmaltat, de 90x75x6, 5 cm. de 3 mm. de gruix , blanc, amb aixetes temporitza-
da tipus Presto en parament i carxofa de dutxa amb airejador encastada en parament a 1,90 m., fins i
tot vàlvula de desguàs sifònica articulada, amb sortida de 40 mm., instal · lada i funcionant.

ED. 1 8 8,00
ED. 2 4 4,00
ED. 4 7 7,00
ED. AUXILIAR 2 2,00

21,00 282,14 5.924,94

P06  u   BANYERES 

ED. 4 2 2,00

2,00 186,75 373,50

E757628 u   AIGÜERA   

3,00 228,85 686,55

E757634 u   BARRA SUPORT MURAL ABAT. P / INOD.NYLON / A  

Barra suport mural lateral de seguretat per a inodor-bidet, especial per a minusvàlids, de 864 mm. de
mesures totals, abatible i dotada de portarrotllos, composta per tubs en niló fos amb ànima d'alumini,
amb fixacions a la paret, instal · lada, fins i tot amb pp d'accessoris i acabaments.

2,00 266,85 533,70

E757635 u   BARRA SUPORT RECTA ACER INOX. 60 cm.       

Barra de suport recta d'acer inoxidable 18/10 (AISI-304) de D = 30 mm. i longitud 60 cm., amb cu-
bretornillos de fixació. Instal · lat amb tacs de plàstic i cargols a la paret.

2,00 51,23 102,46
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E757636  u   DOSIFICADOR SABÓ LÍQUID A.INOX. 1,2 l.  

Subministrament i col · locació de dosificador antidegoteig de sabó líquid de 1,2 l., Cos d'acer inoxi-
dable, vàlvula antivandàlica d'ABS, col · locat mitjançant ancoratges de fixació a la paret, i instal ·
lat.

ED. 01 8 8,00
ED. 02 4 4,00
ED. 03 2 2,00
ED. 04 5 5,00
ED. AUXILIAR 1 1,00

20,00 56,53 1.130,60

E757637 u   DISPENSADOR P.HIGIENIC IND. A.INOX. 

ED. 1 8 8,00
ED. 2 4 4,00
ED. 3 2 2,00
ED. 4 5 5,00
ED. AUXILIAR 1 1,00

20,00 39,53 790,60

TOTAL SUBCAPITOL E757575 APARELLS SANITARIS................ 19.920,31
SUBCAPITOL E757574 CANONADES  

E757638 m   TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 16x2,0  

Canonada Uponor Wirsbo-PEX de polietilè reticulat pel mètode Engel (Peròxid) s / UNE-EN ISO
15875, de 16 x1, 9 mm. de diàmetre, col · locada en instal · lacions per a aigua freda i calenta, sen-
se protecció superficial, amb p.p. d'accessoris Uponor Quick & Easy de PPSU, instal · lada i fun-
cionant. s/CTE-HS-4.

RETORN 194,5 194,50

194,50 2,95 573,78

E757629 m   TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 20x2,25  

Canonada Uponor Wirsbo-PEX de polietilè reticulat pel mètode Engel (Peròxid) s / UNE-EN ISO
15875, de 20x1, 9 mm. de diàmetre, col · locada en instal · lacions per a aigua freda i calenta, sense
protecció superficial, amb p.p. d'accessoris Uponor Quick & Easy de PPSU, instal · lada i funcio-
nant. s/CTE-HS-4.

A.F.S.
TRAM 16 28,96 28,96

28,96 4,21 121,92

E757630 m   TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 25x2,5  

Canonada Uponor Wirsbo-PEX de polietilè reticulat pel mètode Engel (Peròxid) s / UNE-EN ISO
15875, de 25x2, 3 mm. de diàmetre, col · locada en instal · lacions per a aigua freda i calenta, sense
protecció superficial, amb p.p. d'accessoris Uponor Quick & Easy de PPSU, instal · lada i funcio-
nant. s/CTE-HS-4.

A.F.S.
TRAM 1 0,9384 0,94
TRAM 2 9,0595 9,06
TRAM 3 4,75 4,75
TRAM 4 3,2375 3,24
TRAM 5 6,68 6,68
TRAM 6 3,4 3,40
TRAM 7 8,16 8,16
TRAM 8 2,49 2,49
TRAM 9 5,18 5,18
TRAM 10 5,18 5,18
TRAM 16 17,39 17,39
TRAM 18 26,68 26,68
TRAM 20 3 3,00
TRAM 21 3 3,00
TRAM 22 3 3,00
TRAM 25 7,24 7,24
TRAM 26 12,05 12,05
TRAM 27 4,41 4,41
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TRAM 28 4,26 4,26
TRAM 29 11,69 11,69
A.C.S.
TRAM 1 23,26 23,26
TRAM 2 3 3,00
TRAM 3 3 3,00
TRAM 4 4,05 4,05
TRAM 5 6,01 6,01
TRAM 7 26,99 26,99
TRAM 10 4,26 4,26
TRAM 11 3,26 3,26
TRAM 12 3,01 3,01
TRAM 13 5,64 5,64
TRAM 14 4,15 4,15
TRAM 15 4,87 4,87
TRAM 16 4,9 4,90
TRAM 18 6,2 6,20
TRAM 19 3,26 3,26
TRAM 20 4,57 4,57
TRAM 21 5,49 5,49

257,72 5,89 1.517,97

E757631 m   TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 32x3,0  

Canonada Uponor Wirsbo-PEX de polietilè reticulat pel mètode Engel (Peròxid) s / UNE-EN ISO
15875, de 32x2, 9 mm. de diàmetre, col · locada en instal · lacions per a aigua freda i calenta, sense
protecció superficial, amb p.p. d'accessoris Uponor Quick & Easy de PPSU, instal · lada i funcio-
nant. s/CTE-HS-4.

A.F.S.
TRAM 11 2,39 2,39
TRAM 12 5,33 5,33
TRAM 13 3,62 3,62
TRAM 14 3,05 3,05
TRAM 15 33,37 33,37
TRAM 23 10,5 10,50
A.C.S.
TRAM 8 23,12 23,12
TRAM 9 10,25 10,25
TRAM 17 6,78 6,78
TRAM 22 10,64 10,64

109,05 7,93 864,77

E757632 m   TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 40x4,0  

Canonada Uponor Wirsbo-PEX de polietilè reticulat pel mètode Engel (Peròxid) s / UNE-EN ISO
15875, de 40x3, 7 mm. de diàmetre, col · locada en instal · lacions per a aigua freda i calenta, sense
protecció superficial, amb p.p. d'accessoris Uponor Quick & Easy de PPSU, instal · lada i funcio-
nant. s/CTE-HS-4.

A.F.S.
TRAM 19 24,2 24,20
TRAM 24 10,7 10,70
TRAM 30 3,3 3,30

38,20 11,93 455,73

E757633 u   INS.POLIET. UPONOR W-PEX ASEO 1 DUTXA +2 INOD.CIST. + 2 LAVABOS 

Instal · lació de fontaneria per un lavabo dotat de dos lavabos, dos inodors amb fluxors i dos dutxa
realitzada amb canonades de polietilè reticulat UponorWirsbo-PEX (mètode Engel) per a les xarxes
d'aigua freda, fluxors i calenta utilitzant el sistema Uponor Quick & Easy de derivacions es ports i
amb canonades de PVC sèrie B, UNE-EN-1453, per a la xarxa de desguàs, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei, amb caixa sifònica de PVC, fins i tot amb p.p. de baixant de
PVC de 110 mm. i manguetón d'enllaç per els inodor, acabada i sense aparells sanitaris. Les preses
d'aigua i els desguassos es lliuraran amb taps. s/CTE-HS-4/5.

ED. 1 6 6,00
ED. 2 1 1,00

7,00 296,86 2.078,02
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E757639 u   INS.POLIET. UPONOR W-PEX LAVABO DUTXA + INOD.CIST. + LAVABO   

Instal · lació de fontaneria per un lavabo dotat de lavabo, inodor amb cisterna i dutxa realitzada amb
canonades de polietilè reticulat UponorWirsbo-PEX (mètode Engel) per a les xarxes d'aigua freda,
fluxors i calenta utilitzant el sistema Uponor Quick & Easy de derivacions es ports i amb canonades
de PVC sèrie B, UNE-EN-1453, per a la xarxa de desguàs, amb els diàmetres necessaris per ca-
da punt de servei, amb caixa sifònica de PVC, fins i tot amb p.p. de baixant de PVC de 110 mm. i
manguetón d'enllaç per els inodor, acabada i sense aparells sanitaris. Les preses d'aigua i els des-
guassos es lliuraran amb taps. s/CTE-HS-4/5.

ED. 1 2 2,00
ED. 2 3 3,00
ED. 4 1 1,00

6,00 151,98 911,88

E757640 u   INS.POLIET. UPONOR W-PEX LAVABO 5 INOD.CIST. +7 LAVABOS  

Instal · lació de fontaneria per un lavabo dotat de 7 lavabos i 5 inodors amb cisterna realitzada amb
canonades de polietilè reticulat UponorWirsbo-PEX (mètode Engel) per a les xarxes d'aigua freda,
fluxors i calenta utilitzant el sistema Uponor Quick & Easy de derivacions es ports i amb canonades
de PVC sèrie B, UNE-EN-1453, per a la xarxa de desguàs, amb els diàmetres necessaris per ca-
da punt de servei, amb caixa sifònica de PVC, fins i tot amb p.p. de baixant de PVC de 110 mm. i
manguetón d'enllaç per els inodor, acabada i sense aparells sanitaris. Les preses d'aigua i els des-
guassos es lliuraran amb taps. s/CTE-HS-4/5.

ED. 1 1 1,00

1,00 500,24 500,24

E757641 u   INS.POLIET. UPONOR W-PEX LAVABO 2 INOD.CIST. +3 LAVABOS  

Instal · lació de fontaneria per un lavabo dotat de tres lavabos i dos inodors amb cisterna realitzada
amb canonades de polietilè reticulat UponorWirsbo-PEX (mètode Engel) per a les xarxes d'aigua fre-
da, fluxors i calenta utilitzant el sistema Uponor Quick & Easy de derivacions es ports i amb cano-
nades de PVC sèrie B, UNE-EN-1453, per a la xarxa de desguàs, amb els diàmetres necessaris
per cada punt de servei, amb caixa sifònica de PVC, fins i tot amb p.p. de baixant de PVC de 110
mm. i manguetón d'enllaç per els inodor, acabada i sense aparells sanitaris. Les preses d'aigua i els
desguassos es lliuraran amb taps. s/CTE-HS-4/5.

ED. 3 1 1,00

1,00 211,69 211,69

E757642 u   INS.POLIET. UPONOR W-PEX LAVABO 2 DUTXES + INOD.CIST. + LAVABO  

Instal · lació de fontaneria per un lavabo dotat de un lavabo, inodor amb cisterna i dos dutxes realitza-
da amb canonades de polietilè reticulat UponorWirsbo-PEX (mètode Engel) per a les xarxes d'aigua
freda, fluxors i calenta utilitzant el sistema Uponor Quick & Easy de derivacions es ports i amb ca-
nonades de PVC sèrie B, UNE-EN-1453, per a la xarxa de desguàs, amb els diàmetres necessa-
ris per cada punt de servei, amb caixa sifònica de PVC, fins i tot amb p.p. de baixant de PVC de
110 mm. i manguetón d'enllaç per els inodor, acabada i sense aparells sanitaris. Les preses d'aigua i
els desguassos es lliuraran amb taps. s/CTE-HS-4/5.

ED. AUXILIAR 1 1,00

1,00 187,35 187,35

E757643 u   INS.POLIET. UPONOR W-PEX ASEO 2 DUTXA +3 INOD.CIST. + 2 LAVABOS 

Instal · lació de fontaneria per un lavabo dotat de dos lavabos, tres inodors amb cisterna i dos dutxes
realitzada amb canonades de polietilè reticulat UponorWirsbo-PEX (mètode Engel) per a les xarxes
d'aigua freda, fluxors i calenta utilitzant el sistema Uponor Quick & Easy de derivacions es ports i
amb canonades de PVC sèrie B, UNE-EN-1453, per a la xarxa de desguàs, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei, amb caixa sifònica de PVC, fins i tot amb p.p. de baixant de
PVC de 110 mm. i manguetón d'enllaç per els inodor, acabada i sense aparells sanitaris. Les preses
d'aigua i els desguassos es lliuraran amb taps. s/CTE-HS-4/5.

ED. 4 2 2,00

2,00 516,24 1.032,48
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E757644  u   INS.POLIET. UPONOR W-PEX ASEO 1 BANY. +1 INOD.CIST. + 1 LAVABO  

Instal · lació de fontaneria per un lavabo dotat de un banyera, un inodor amb cisterna i un lavabo  re-
alitzada amb canonades de polietilè reticulat UponorWirsbo-PEX (mètode Engel) per a les xarxes
d'aigua freda, fluxors i calenta utilitzant el sistema Uponor Quick & Easy de derivacions es ports i
amb canonades de PVC sèrie B, UNE-EN-1453, per a la xarxa de desguàs, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei, amb caixa sifònica de PVC, fins i tot amb p.p. de baixant de
PVC de 110 mm. i manguetón d'enllaç per els inodor, acabada i sense aparells sanitaris. Les preses
d'aigua i els desguassos es lliuraran amb taps. s/CTE-HS-4/5.

ED. 4 2 2,00

2,00 164,23 328,46

E757645 u   INS.POLIET. UPONOR W-PEX ASEO 3 DUTXA +4 INOD.CIST. + 5 LAVABOS 

Instal · lació de fontaneria per un lavabo dotat de cinc lavabos, quatre inodors amb cisterna i tres dut-
xes realitzada amb canonades de polietilè reticulat UponorWirsbo-PEX (mètode Engel) per a les xar-
xes d'aigua freda, fluxors i calenta utilitzant el sistema Uponor Quick & Easy de derivacions es ports
i amb canonades de PVC sèrie B, UNE-EN-1453, per a la xarxa de desguàs, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei, amb caixa sifònica de PVC, fins i tot amb p.p. de baixant de
PVC de 110 mm. i manguetón d'enllaç per els inodor, acabada i sense aparells sanitaris. Les preses
d'aigua i els desguassos es lliuraran amb taps. s/CTE-HS-4/5.

ED. 4 1 1,00

1,00 846,26 846,26

E757646 INST.FONT.PARA CUINA INDUSTR. 

Instal · lació de fontaneria per a una cuina industrial, realitzada amb canonades de polietilè reticulat
Uponor Wirsbo-PEX (mètode Engel) per a les xarxes d'aigua freda i calenta utilitzant el sistema Upo-
nor Quick & Easy de derivacions es ports, i amb canonades de PVC sèrie B, UNE-EN-1453, per
a la xarxa de desguassos, donant servei als següents elements: una pica de dos sins, presa d'aigua
i desguàs per al pelapatates i dues preses rentagots i rentavaixelles, amb els seus respectius des-
guassos, acabada, tots els desguassos amb sifons indiv iduals, i fins i tot previsió de preses d'aigua
per a la instal · lació d'un escalfador de gas, i p.p. de baixant de PVC de 125 mm. de diàmetre. Les
preses d'aigua i els desguassos, es lliuraran amb taps. s/CTE-HS-4/5.

CUINA 1 1,00

1,00 672,52 672,52

E757647  AJUDA RAM DE PALETA INST. FONTANERIA  

1,00 11.365,00 11.365,00

TOTAL SUBCAPITOL E757574 CANONADES................................. 21.668,07

TOTAL CAPITOL 1 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA , A.C.S. I  SOLAR..................................................... 71.305,24
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CAPITOL 3 INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT   
SUBCAPITOL E757615 EDAR ROX-200          

TOTAL SUBCAPITOL E757615 EDAR ROX-200.............................. 33.275,56
SUBCAPITOL E757672 RECOLLIDA AIGÜES RESIDUALS 

E757673 u   PERICÓ MAÓ PEU / BAIXANT 50x50x100cm  

Pericó a peu de baixant registrable, de 50x50x100 cm. de mesures interiors, construïda amb fàbrica
de maó massís tosc de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5, col · locat sobre solera
de formigó en massa HM-20/P/40/I de 10 cm.de gruix , arrebossada i bruny ida per l'interior amb
morter de ciment M-15 arrodonint angles, amb colze de PVC de 45 º, per ev itar el cop de baixada a
la solera, amb tapa i marc de formigó armat prefabricada, acabada i amb pp de mitjans aux iliars, sen-
se incloure l'excavació, ni el reblert perimetral posterior, s / CTE-HS-5.

ED. 1 2 2,00
ED. 2 3 3,00
ED. 3 2 2,00
ED. 4 4 4,00

11,00 111,37 1.225,07

E757674 u   PERICÓ MAÓ DE PAS 50x50x100 cm  

Pericó de pas registrable, de 50x50x100 cm. de mesures interiors, construïda amb fàbrica de maó
massís tosc de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5, col · locat sobre solera de for-
migó en massa HM-20/P/40/I de 10 cm.de gruix , arrebossada i bruny ida per l'interior amb morter de
ciment M-15 arrodonint angles, amb colze de PVC de 45 º, per ev itar el cop de baixada a la solera,
amb tapa i marc de formigó armat prefabricada, acabada i amb pp de mitjans auxiliars, sense inclou-
re l'excavació, ni el reblert perimetral posterior, s / CTE-HS-5.

ED. 1 3 3,00
ED. 2 1 1,00
ED. 3 3 3,00
ED. 4 2 2,00
ED. AUXILIAR 1 1,00
EXTERIOR 15 15,00

25,00 80,25 2.006,25

E757675 u   PERICÓ MAÓ DE PAS 60x60x100 cm  

Pericó de pas registrable, de 60x60x100 cm. de mesures interiors, construïda amb fàbrica de maó
massís tosc de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5, col · locat sobre solera de for-
migó en massa HM-20/P/40/I de 10 cm.de gruix , arrebossada i bruny ida per l'interior amb morter de
ciment M-15 arrodonint angles, amb colze de PVC de 45 º, per ev itar el cop de baixada a la solera,
amb tapa i marc de formigó armat prefabricada, acabada i amb pp de mitjans auxiliars, sense inclou-
re l'excavació, ni el reblert perimetral posterior, s / CTE-HS-5.

EXTERIOR 2 2,00

2,00 130,00 260,00

E757676  u   POU PREF. HA E-C D = 100cm. h = 3,15 m.  

Pou de registre prefabricat complet de formigó armat, de 100 cm. de diàmetre interior i de 3,15 m.
d'altura total, compost per cubeta base de pou de 1,15 m. d'alçada, col · locada sobre solera de for-
migó HA-25/P/40/I, lleugerament armada amb malla, anell de pou de 1 m. d'alçada i con asimètric
per a formació de brocal del pou d'1 m. d'alçada, tots els elements amb junt de goma, fins i tot p.p. de
pates de polipropilè, rebut de marc i tapa de formigó armat de 62,5 cm. de diàmetre i mitjans auxi-
liars; sense incloure l'excavació del pou i el seu farciment perimetral posterior, s / CTE-HS-5.

EXTERIOR 1 1,00

1,00 877,18 877,18

E757677 m   COL·LECTOR  PENJAT PVC D = 110 mm.  

Col·lector de sanejament penjat de PVC llis color gris, de diàmetre 110 mm. i amb unió per encolat;
penjat mitjançant abraçadores metàl·liques, fins i tot pp de peces especials en desviaments i mitjans
auxiliars, totalment instal·lat, s / CTE-HS-5.

ED. 1 45,62 45,62
ED. 2 21,56 21,56
ED. 3 5,8 5,80
ED. 4 10,52 10,52

83,50 16,50 1.377,75
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E757678  m   COL·LECTOR PENJAT PVC D = 60 mm.  

Col·lector de sanejament penjat de PVC llis color gris, de diàmetre 60 mm. i amb unió per encolat;
penjat mitjançant abraçadores metàl·liques, fins i tot pp de peces especials en desviaments i mitjans
auxiliars, totalment instal·lat, s / CTE-HS-5.

ED. 2 6,2 6,20

6,20 12,50 77,50

E757682  m   TUB PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 90 mm  

Col·lector de sanejament soterrat de PVC de paret estructurada de color teula i rigidesa 4 kN/m2;
amb un diàmetre 90 mm. i d'unió per junta elàstica. Col · locat en rasa, sobre un llit de sorra de riu de
10 cm. degudament compactada i anivellada, farcit lateralment i superiorment fins 10 cm. per sobre
de la generatriu amb la mateixa sorra; compactant aquesta fins als ronyons. amb p.p. de mitjans au-
x iliars i sense incloure l'excavació ni el tapat posterior de les rases, s / CTE-HS-5.

EXTERIOR 12,26 12,26

12,26 11,26 138,05

E757679 m   TUB PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 110 mm   

Col·lector de sanejament soterrat de PVC de paret estructurada de color teula i rigidesa 4 kN/m2;
amb un diàmetre 110 mm. i d'unió per junta elàstica. Col · locat en rasa, sobre un llit de sorra de riu
de 10 cm. degudament compactada i anivellada, farcit lateralment i superiorment fins 10 cm. per so-
bre de la generatriu amb la mateixa sorra; compactant aquesta fins als ronyons. amb p.p. de mitjans
auxiliars i sense incloure l'excavació ni el tapat posterior de les rases, s / CTE-HS-5.

ED. 1 2,4 2,40
ED. 2 5,6 5,60
ED. 4 4,02 4,02
ED. AUXILIAR 0,75 0,75
EXTERIOR 150,26 150,26

163,03 14,36 2.341,11

E757680 m   TUB PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 125 mm   

Col·lector de sanejament soterrat de PVC de paret estructurada de color teula i rigidesa 4 kN/m2;
amb un diàmetre 125 mm. i d'unió per junta elàstica. Col · locat en rasa, sobre un llit de sorra de riu
de 10 cm. degudament compactada i anivellada, farcit lateralment i superiorment fins 10 cm. per so-
bre de la generatriu amb la mateixa sorra; compactant aquesta fins als ronyons. amb p.p. de mitjans
auxiliars i sense incloure l'excavació ni el tapat posterior de les rases, s / CTE-HS-5.

EXTERIOR 20,48 20,48

20,48 16,32 334,23

E757681 m   TUB PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 200 mm   

Col·lector de sanejament soterrat de PVC de paret estructurada de color teula i rigidesa 4 kN/m2;
amb un diàmetre 200 mm. i d'unió per junta elàstica. Col · locat en rasa, sobre un llit de sorra de riu
de 10 cm. degudament compactada i anivellada, farcit lateralment i superiorment fins 10 cm. per so-
bre de la generatriu amb la mateixa sorra; compactant aquesta fins als ronyons. amb p.p. de mitjans
auxiliars i sense incloure l'excavació ni el tapat posterior de les rases, s / CTE-HS-5.

19,81 28,54 565,38

E757683 u   BOT .SIF.FUND.C/REJ.FUND.200x200 40mm 

Bunera sifònica de fosa de 200x200 mm. amb reixeta circular de fosa i amb sortida vertical o horit-
zontal de 40 mm.; per recollida d'aigües pluv ials o de locals humits, instal · lat i connexionat a la xar-
xa general de desguàs, fins i tot amb p.p. de petit material d'unió i mitjans auxiliars, i sense incloure
arqueta de suport, s / CTE-HS-5.

ED. 1 6 6,00
ED. 2 4 4,00
ED. 3 6 6,00
ED. 4 4 4,00
ED. AUXILIAR 1 1,00
ED. PSICINA 1 1,00

22,00 18,38 404,36

E757684 m   BAIXANT PVC PLUVIALS 63 mm.  

Baixant de PVC de pluv ials, UNE-EN-1453, de 63 mm. de diàmetre, amb sistema d'unió per junta
elàstica, col·locada amb abraçadores metàl·liques antiv ibratòries (amb recobriment de cautxú), ins-
tal·lada, fins i tot amb p.p. de peces especials de PVC, funcionant. segons CTE-HS-5.
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ED. 1 6,5 6,50
ED. 2 6,5 6,50

13,00 4,98 64,74

E757685 m   BAIXANT PVC PLUVIALS 75 mm.  

Baixant de PVC de pluv ials, UNE-EN-1453, de 75 mm. de diàmetre, amb sistema d'unió per junta
elàstica, col·locada amb abraçadores metàl·liques antiv ibratòries (amb recobriment de cautxú), ins-
tal·lada, fins i tot amb p.p. de peces especials de PVC, funcionant. segons CTE-HS-5.

ED. 3 7,2 7,20

7,20 6,59 47,45

E757686 m   BAIXANT PVC PLUVIALS 110 mm.  

Baixant de PVC de pluv ials, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diàmetre, amb sistema d'unió per junta
elàstica, col·locada amb abraçadores metàl·liques antiv ibratòries (amb recobriment de cautxú), ins-
tal·lada, fins i tot amb p.p. de peces especials de PVC, funcionant. segons CTE-HS-5.

ED.1 56,2 56,20
ED. 2 20,63 20,63
ED. 3 10,56 10,56
ED. 4 45,12 45,12

132,51 7,43 984,55

TOTAL SUBCAPITOL E757672 RECOLLIDA AIGÜES
RESIDUALS

10.703,62
SUBCAPITOL E757687 RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS  

E757688 m   CANALÓ 

Canaló circular de PVC amb òxid de titani, per a encolar, de desenvolupament 250 mm, color mar-
ró.

ED. 1 1 31,23 31,23
ED. 2 2 19,03 38,06

1 4,61 4,61
ED. 3 2 23,44 46,88
ED. 4 2 11,97 23,94

1 6,44 6,44
1 3,27 3,27

ED. AUXILIAR 1 7,86 7,86
1 3,37 3,37

165,66 18,80 3.114,41

E757673 u   PERICÓ MAÓ PEU / BAIXANT 50x50x100cm  

Pericó a peu de baixant registrable, de 50x50x100 cm. de mesures interiors, construïda amb fàbrica
de maó massís tosc de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5, col · locat sobre solera
de formigó en massa HM-20/P/40/I de 10 cm.de gruix , arrebossada i bruny ida per l'interior amb
morter de ciment M-15 arrodonint angles, amb colze de PVC de 45 º, per ev itar el cop de baixada a
la solera, amb tapa i marc de formigó armat prefabricada, acabada i amb pp de mitjans aux iliars, sen-
se incloure l'excavació, ni el reblert perimetral posterior, s / CTE-HS-5.

EXTERIOR 27 27,00

27,00 111,37 3.006,99

E757674 u   PERICÓ MAÓ DE PAS 50x50x100 cm  

Pericó de pas registrable, de 50x50x100 cm. de mesures interiors, construïda amb fàbrica de maó
massís tosc de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5, col · locat sobre solera de for-
migó en massa HM-20/P/40/I de 10 cm.de gruix , arrebossada i bruny ida per l'interior amb morter de
ciment M-15 arrodonint angles, amb colze de PVC de 45 º, per ev itar el cop de baixada a la solera,
amb tapa i marc de formigó armat prefabricada, acabada i amb pp de mitjans auxiliars, sense inclou-
re l'excavació, ni el reblert perimetral posterior, s / CTE-HS-5.

EXTERIOR 9 9,00

9,00 80,25 722,25
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E757682  m   TUB PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 90 mm  

Col·lector de sanejament soterrat de PVC de paret estructurada de color teula i rigidesa 4 kN/m2;
amb un diàmetre 90 mm. i d'unió per junta elàstica. Col · locat en rasa, sobre un llit de sorra de riu de
10 cm. degudament compactada i anivellada, farcit lateralment i superiorment fins 10 cm. per sobre
de la generatriu amb la mateixa sorra; compactant aquesta fins als ronyons. amb p.p. de mitjans au-
x iliars i sense incloure l'excavació ni el tapat posterior de les rases, s / CTE-HS-5.

EXTERIOR 49,8 49,80

49,80 11,26 560,75

E757679 m   TUB PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 110 mm   

Col·lector de sanejament soterrat de PVC de paret estructurada de color teula i rigidesa 4 kN/m2;
amb un diàmetre 110 mm. i d'unió per junta elàstica. Col · locat en rasa, sobre un llit de sorra de riu
de 10 cm. degudament compactada i anivellada, farcit lateralment i superiorment fins 10 cm. per so-
bre de la generatriu amb la mateixa sorra; compactant aquesta fins als ronyons. amb p.p. de mitjans
auxiliars i sense incloure l'excavació ni el tapat posterior de les rases, s / CTE-HS-5.

EXTERIOR 142,43 142,43

142,43 14,36 2.045,29

E757690 m   BAIXANT PVC PLUVIALS 50 mm.  

Baixant de PVC de pluv ials UNE-EN-1453, de 50 mm. de diàmetre, amb sistema d'unió per junta
elàstica, col·locada amb abraçadores metàl·liques antiv ibratòries (amb recobriment de cautxú), ins-
tal·lada, fins i tot amb p.p. de peces especials de PVC, funcionant. segons CTE-HS-5.

ED. 4 2 3,00 6,00
2 6,00 12,00

ED. AUXILIAR 4 3,00 12,00
ED. PISCINA 2 3,00 6,00

36,00 4,30 154,80

E757684 m   BAIXANT PVC PLUVIALS 63 mm.  

Baixant de PVC de pluv ials, UNE-EN-1453, de 63 mm. de diàmetre, amb sistema d'unió per junta
elàstica, col·locada amb abraçadores metàl·liques antiv ibratòries (amb recobriment de cautxú), ins-
tal·lada, fins i tot amb p.p. de peces especials de PVC, funcionant. segons CTE-HS-5.

ED. 2 3 6,00 18,00
1 3,00 3,00

ED. 4 4 10,00 40,00

61,00 4,98 303,78

E757685 m   BAIXANT PVC PLUVIALS 75 mm.  

Baixant de PVC de pluv ials, UNE-EN-1453, de 75 mm. de diàmetre, amb sistema d'unió per junta
elàstica, col·locada amb abraçadores metàl·liques antiv ibratòries (amb recobriment de cautxú), ins-
tal·lada, fins i tot amb p.p. de peces especials de PVC, funcionant. segons CTE-HS-5.

ED. 3 4 3,00 12,00
2 6,00 12,00

24,00 6,59 158,16

E757689 m   BAIXANT PVC PLUVIALS 90 mm.  

Baixant de PVC de pluv ials UNE-EN-1453, de 90 mm. de diàmetre, amb sistema d'unió per junta
elàstica, col·locada amb abraçadores metàl·liques antiv ibratòries (amb recobriment de cautxú), ins-
tal·lada, fins i tot amb p.p. de peces especials de PVC, funcionant. segons CTE-HS-5.

EXTERIOR 27 27,00

27,00 6,95 187,65

E757686 m   BAIXANT PVC PLUVIALS 110 mm.  

Baixant de PVC de pluv ials, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diàmetre, amb sistema d'unió per junta
elàstica, col·locada amb abraçadores metàl·liques antiv ibratòries (amb recobriment de cautxú), ins-
tal·lada, fins i tot amb p.p. de peces especials de PVC, funcionant. segons CTE-HS-5.

ED. 1 4 6,00 24,00

24,00 7,43 178,32

TOTAL SUBCAPITOL E757687 RECOLLIDA D'AIGÜES
PLUVIALS

10.432,40
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SUBCAPITOL E757691 POUS D'ABSORCIÓ   
E757692 POU ABSORCIÓ AIGÜES DEPURADES  

Pou de d'absorció d'aigües depurades complet de formigó armat, de 300 cm. de diàmetre interior i de
5 m. d'altura total, compost per cubeta base de pou de 1,15 m. d'alçada, col·locada sobre solera de
formigó HA-25/P/40/I, lleugerament armada amb malla, anell de pou de 1 m. d'alçada i con asimètric
per a formació de brocal del pou d'1 m. d'alçada, tots els elements amb junt de goma, fins i tot p.p. de
pates de polipropilè, rebut de marc i tapa de formigó armat de 62,5 cm. de diàmetre i mitjans auxi-
liars; sense incloure l'excavació del pou i el seu farciment perimetral posterior, farçi t de graves de
drenatge, s / CTE-HS-5.

2,00 708,56 1.417,12

E757693 POU ABSORCIÓ AIGÜES PLUVIALS  

Pou d'absorció d'aigües pluv ials complet de formigó armat, de 4 x  4 x  5 m , compost per cubeta ba-
se de pou de 1,15 m. d'alçada, col · locada sobre solera de formigó HA-25/P/40/I, lleugerament ar-
mada amb malla, anell de pou de 1 m. d'alçada i con asimètric per a formació de brocal del pou d'1
m. d'alçada, tots els elements amb junt de goma, fins i tot p.p. de pates de polipropilè, rebut de marc i
tapa de formigó armat de 62,5 cm. de diàmetre i mitjans aux iliars; sense incloure l'excavació del pou
i el seu farciment perimetral posterior, amb el seu farciment de sorres i graves d'absorció s /
CTE-HS-5.

4,00 620,30 2.481,20

TOTAL SUBCAPITOL E757691 POUS D'ABSORCIÓ..................... 3.898,32

TOTAL CAPITOL 3 INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT......................................................................................... 58.309,90
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CAPITOL 4 INSTAL.LACIÓ DE CALEFACCIÓ  
SUBCAPITOL E757648 CALDERA        

E757653  u   CALDERA FUNDICIO GAS PROPÀ 185 Kw. 

Caldera per a calefacció i ACS de 140 kw (120.260 kcal / h), tipus Buderus Logano, model PLUS
SB-625, o similar, d'alt rendiment Dir Rend. 92/42 CEE amb certificat CE, cos en ferro fos GL
180M, per 6 elements. Funcionament a baixa temperatura. combustible GAS PROPÀ. Envoltant
metàl · lica pintada i assecada al forn. Dues portes frontals per neteja. Òptima resistència a la con-
densació. Porta d'obertura dreta o esquerra. Possibilitat de neteja frontal dels elements de fosa. di-
mensions 880x1285x1195 mm. Totalment instal · lada i funcionant.

SALA CALDERES 1 1,00

1,00 6.152,12 6.152,12

E757654      XEMENEIA AÏLLADA INOX / INOX 300 mm.        

Instal·lació de xemeneia de calefacció aïllada de doble paret llisa de 300 mm. de diàmetre interior, fa-
bricada interior i exteriorment en acer inox idable, homologada.

CALDERA 1 1,00

1,00 144,27 144,27

E757655 CIRCULADOR 1-20 m3/h 

Circulador per instal·lació de calefacció per aigua calenta fins a 10 bar i 110 º C, per a un cabal de 1
m3 / h, pressió 4 m.c.a. i 10 m3 / h, pressió 1 mca, amb motor de rotor submergit, coix inets de gra-
fit, selector de 3 velocitats de treball, joc de ràcords per a la instal·lació, connexionat elèctric i ins-
tal·lat.

1,00 944,70 944,70

E757656     CENTRAL DE REGULACIÓ       

Central de regulació per vàlvula mescladora de 3 v ies. instal·lada.

1,00 1.249,34 1.249,34

TOTAL SUBCAPITOL E757648 CALDERA....................................... 8.490,43
SUBCAPITOL E757649 DISTRIBUCIÓ I  EMISSORS 

E757670 m   TUB.CALEFACCIÓ UNIPIPE 10/12 mm.   

Canonada Unipipe, composta a l'interior per un tub de polietilè PERT, una capa intermèdia d'alumini i
una capa exterior de polietilè PERT, s / UNE 53.960, per a xarxa de distribució de calefacció per ra-
diadors (sistema bitub i col·lectors), de diàmetre 10/12 mm., amb p.p. d'accessoris M-Fitting. Ins-
tal·lada.

ED. 1
PLANTA PRIMERA 2 51,90 103,80
PLANTA BAIXA 2 38,04 76,08
ED. 2
PLANTA BAIXA 2 28,39 56,78
PLANTA PRIMERA 2 10,05 20,10
ED. 3
PLANTA BAIXA 2 23,85 47,70
PLANTA PRIMERA 2 31,18 62,36
ED. 4 2 55,93 111,86
ED. AUXILIAR 2 13,79 27,58

506,26 2,19 1.108,71

E757658 m   TUB.CALEFACCIÓ UNIPIPE 12/14 mm.   

Canonada Unipipe, composta a l'interior per un tub de polietilè PERT, una capa intermèdia d'alumini i
una capa exterior de polietilè PERT, s / UNE 53.960, per a xarxa de distribució de calefacció per ra-
diadors (sistema bitub i col · lectors), de diàmetre 12/14 mm., amb p.p. d'accessoris M-Fitting. Ins-
tal·lada.

ED. 1 2 25,02 50,04
ED. 2 2 6,58 13,16
ED. 3 2 17,75 35,50
ED. 4 2 8,92 17,84
ED. AUX 2 35,30 70,60

187,14 2,82 527,73
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E757663 m   TUB.CALEFACCIÓ UNIPIPE 13/15 mm.   

Canonada Unipipe, composta a l'interior per un tub de polietilè PERT, una capa intermèdia d'alumini i
una capa exterior de polietilè PERT, s / UNE 53.960, per a xarxa de distribució de calefacció per ra-
diadors (sistema bitub i col · lectors), de diàmetre 13/15 mm., amb p.p. d'accessoris M-Fitting. Ins-
tal·lada.

ED. 1 2 16,53 33,06
ED. 2 2 5,98 11,96
ED. 3 2 11,30 22,60
ED. 4 2 4,59 9,18

76,80 2,95 226,56

E757659 m   TUB.CALEFACCIÓ UNIPIPE 14/16 mm.   

Canonada Unipipe, composta a l'interior per un tub de polietilè PERT, una capa intermèdia d'alumini i
una capa exterior de polietilè PERT, s / UNE 53.960, per a xarxa de distribució de calefacció per ra-
diadors (sistema bitub i col · lectors), de diàmetre 14/16 mm., amb p.p. d'accessoris M-Fitting. Ins-
tal·lada.

ED. 1 2 7,61 15,22
ED. 2 2 4,11 8,22
ED. 3 2 0,36 0,72
ED. 4 2 4,60 9,20

33,36 3,19 106,42

E757660 m   TUB.CALEFACCIÓ UNIPIPE 16/18 mm.   

Canonada Unipipe, composta a l'interior per un tub de polietilè PERT, una capa intermèdia d'alumini i
una capa exterior de polietilè PERT, s / UNE 53.960, per a xarxa de distribució de calefacció per ra-
diadors (sistema bitub i col · lectors), de diàmetre 16/18 mm., amb p.p. d'accessoris M-Fitting. Ins-
tal·lada.

ED. 1 2 22,75 45,50
ED. 2 2 3,59 7,18
ED. 3 2 10,98 21,96
ED. 4 2 3,96 7,92

82,56 3,49 288,13

E757661 m   TUB.CALEFACCIÓ UNIPIPE 20/22 mm.   

Canonada Unipipe, composta a l'interior per un tub de polietilè PERT, una capa intermèdia d'alumini i
una capa exterior de polietilè PERT, s / UNE 53.960, per a xarxa de distribució de calefacció per ra-
diadors (sistema bitub i col · lectors), de diàmetre 20/22 mm., amb p.p. d'accessoris M-Fitting. Ins-
tal·lada.

ED. 1 2 28,95 57,90
ED. 2 2 24,98 49,96
ED. 3 2 27,37 54,74
ED. 4 2 12,16 24,32

186,92 4,54 848,62

E757662 m   TUB.CALEFACCIÓ UNIPIPE 25/28 mm.   

Canonada Unipipe, composta a l'interior per un tub de polietilè PERT, una capa intermèdia d'alumini i
una capa exterior de polietilè PERT, s / UNE 53.960, per a xarxa de distribució de calefacció per ra-
diadors (sistema bitub i col · lectors), de diàmetre 25/28 mm., amb p.p. d'accessoris M-Fitting. Ins-
tal·lada.

ED. 1 2 6,00 12,00
COL·LECTOR ED. 1 2 8,60 17,20
ED. 3 2 5,58 11,16
COL·LECTOR ED. 3 2 8,60 17,20
ED. 4 2 2,58 5,16
COL·LECTOR ED. 4 2 8,60 17,20

79,92 4,59 366,83

E757664 m   TUB.CALEFACCIÓ UNIPIPE 32/35 mm.   

Canonada Unipipe, composta a l'interior per un tub de polietilè PERT, una capa intermèdia d'alumini i
una capa exterior de polietilè PERT, s / UNE 53.960, per a xarxa de distribució de calefacció per ra-
diadors (sistema bitub i col · lectors), de diàmetre 32/35 mm., amb p.p. d'accessoris M-Fitting. Ins-
tal·lada.

TRAM EXTERIOR 2 64,62 129,24
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PRESSUPOST I MEDICIONS 

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

129,24 5,19 670,76

E757671 m   TUB.CALEFACCIÓ UNIPIPE 39/42 mm.   

CALDERA 2 8,27 16,54
COL·LECTOR GENERAL 2 8,60 17,20

33,74 5,95 200,75

E757665 u   ELEMENT ALUMINI JET-60/3D  

Element alumini Jet-60/3D de la casa Roca o similar, de 4 columnes h = 60 cm., Potència 108,9
kcal / h. (per a un increment de temperatura de 50 º C), i / pp de clau monogiro de 3/8 ", taps, deten-
tors, purgador, instal·lat sobre suports i si són majors de 10 elements sobre potes.

EDIFICI 1
LAVABO DISC. 1 5,00 5,00
SALA ESTAR 2 8,00 16,00
HABITACIÓ 1 1 8,00 8,00
HABITACIÓ 2 1 8,00 8,00
HABITACIÓ 3 1 8,00 8,00
HABITACIÓ 4 1 8,00 8,00
HABITACIÓ 5 1 8,00 8,00
HABITACIÓ 6 1 8,00 8,00
HABITACIÓ 7 1 10,00 10,00
DUTXES 7 3,00 21,00
PASSADÍS 3 7,00 21,00
SALA ACTIVITATS 9 8,00 72,00
LAVABOS PB 2 5,00 10,00
EDIFICI 2
SALA ACTIVITATS 5 8,00 40,00
PASSADÍS 3 7,00 21,00
DUTXES 4 3,00 12,00
HABITACIÓ 1 1 12,00 12,00
HABITACIÓ 2 1 8,00 8,00
HABITACIÓ 3 1 8,00 8,00
HABITACIÓ 4 2 8,00 16,00
EDIFICI 3
SALA ACTIVITATS 4 8,00 32,00
SALA MONITORS 2 9,00 18,00
CUINA 2 9,00 18,00
MENJADOR 7 9,00 63,00
LAVABO 1 7,00 7,00
ED. 4
DESPATX 1 3,00 3,00
HABITACIÓ MONITORS 1 8,00 8,00
SALA MONITORS 2 4,00 8,00
SALA MONITORS 1 8,00 8,00
DISTRIBUIDOR 1 5,00 5,00
LAVABOS PB 1 9,00 9,00
ESCALA 2 5,00 10,00
REBEDOR P1 1 8,00 8,00
HABITACIÓ 1 P1 1 8,00 8,00
HABITACIÓ 2 P1 1 5,00 5,00
HABITACIÓ 3 P1 1 5,00 5,00
LAVABOS P1 1 7,00 7,00
LAVABO PETIT P1 1 3,00 3,00
PASSADÍS P2 1 6,00 6,00
LAVABOS P2 1 3,00 3,00
LAVABO PETIT P2 1 3,00 3,00
HABITACIÓ 1 P2 1 6,00 6,00
HABITACIÓ 2 P2 1 5,00 5,00

1 4,00 4,00
HABITACIÓ 3 P2 1 7,00 7,00
HABITACIÓ 4 P2 1 8,00 8,00

587,00 12,35 7.249,45
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E757666  u   AJUDA RAM DE PALETA INST. CALEFACCIÓ  

Ajuda de paleta a instal · lació de calefacció incloent mà d'obra en càrrega i descàrrega, materials,
obertura i tapat de fregues, obertura i tapat de forats en sostre, rebuts, rematades i ajudes a escome-
sa, tub d'alimentació, accessoris i peces especials, i / p.p. de material aux iliar, neteja i mitjans auxi-
liars. (10%  sobre instal · lació de calefacció).

1,00 4.078,40 4.078,40

TOTAL SUBCAPITOL E757649 DISTRIBUCIÓ I EMISSORS........ 15.672,36
SUBCAPITOL E757650 EQUIP DE REGULACIÓ I CONTROL  

E757667 u   SONDA DETECTOR AMBIENT   

Sonda detecció Temperatura ambient, connectada a central de calefacció, amb v isor de dia, hora,
temperatura de consigna i ambient, connectada al circuit elèctric instal·lat.

ED. 1 10 10,00
ED. 2 6 6,00
ED. 3 2 2,00
ED. AUXILIAR 1 1,00

19,00 122,44 2.326,36

E757668 u   MANÓMETRE DE 0 A 15 bar       

Manòmetre amb lira per instal·lació en col · lectors o canonada de 0 a 15 bar.

SORTIDA CALDERA 2 2,00

2,00 22,86 45,72

E757669 u   CIRCULADOR 10-7 m.c.a. 

SORTIDA CALDERA 1 1,00

1,00 1.572,01 1.572,01

E757657 u   BOMBES CIRCULADORES   

Circulador per instal·lació de calefacció per aigua calenta GRUNDFOS fins a 10 bar i 120 º C mit-
jançant bomba bessona, per a una potència de 200.000 kcal / h., un cabal de 10 m3 / h. i 7 m.c.a.,
amb motor de rotor submergit, coix inets de grafit, joc de ràcords, connexionat elèctric i instal · lat.

ED. 1 2 2,00
ED. 2 2 2,00
ED. 3 2 2,00
ED. 4 2 2,00
ED. AUXILIAR 1 1,00

9,00 818,00 7.362,00

TOTAL SUBCAPITOL E757650 EQUIP DE REGULACIÓ I
CONTROL

11.306,09
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SUBCAPITOL EEU1 PURGADORS AUTOMÀTICS        
APARTAT EEU1_01 PURGADOR AUTOMÀTIC, COL.LOCAT   

EEU11113  u   Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"  

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat

16,00 14,23 227,68

TOTAL APARTAT EEU1_01 PURGADOR AUTOMÀTIC,
COL LOCAT

227,68

TOTAL SUBCAPITOL EEU1 PURGADORS AUTOMÀTICS............. 227,68
SUBCAPITOL EEU4 DIPOSITS D'EXPANSIÓ         
APARTAT EEU4_01 DIPÒSIT D'EXPANSIÓ, COL.LOCAT  

EEU4U030 u   Dipòsit exp.200l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=1'',ro

dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió
d'1' de d, col.locat roscat

2,00 359,13 718,26

TOTAL APARTAT EEU4_01 DIPÒSIT D'EXPANSIÓ, COL.LOCAT.. 718,26

TOTAL SUBCAPITOL EEU4 DIPOSITS D'EXPANSIÓ.................... 718,26
SUBCAPITOL EEZ5_01 CONJUNT DE VALVULERIA PER A RADIADOR  

EEZ51310  u   Conjunt valv.,p/radiador,sist.bitub.,det.,vàlv.,taps,purg.aire m

Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i
purgador d'aire manual, acoblat al radiador

87,00 44,56 3.876,72

TOTAL SUBCAPITOL EEZ5_01 CONJUNT DE VALVULERIA
PER A RADIADOR

3.876,72

TOTAL CAPITOL 4 INSTAL.LACIÓ DE CALEFACCIÓ......................................................................................... 40.291,54
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CAPITOL 07 INSTAL·lACIÓ DE VENTILACIÓ          
SUBCAPITOL EEM3_01 VENTILADOR-EXTRACTOR, COL.LOCAT  

EKK15331  u   Reixeta estampada alumini 30x30cm,fix.mecàn.       

Reixeta de ventilació estampada d'alumini, de 10x10 cm, fixada mecànicament

LAVABOS 19 19,00

19,00 16,72 317,68

EEM32211  u   Ventilador-extractor monofàs.230V,cabal<100m3/h,encastat        

Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió
baixa i encastat

19,00 72,38 1.375,22

TOTAL SUBCAPITOL EEM3_01 VENTILADOR-EXTRACTOR,
COL LOCAT

1.692,90
SUBCAPITOL E757701 EXTRACTOR FUMS CUINA           

E757702 u   EXTRACTOR FUMS CUINA       

1,00 3.593,42 3.593,42

E757703 m   CONDUCTE EXTRACTOR FUMS       

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix  0,5 mm i muntat superficialment.

7,00 33,47 234,29

TOTAL SUBCAPITOL E757701 EXTRACTOR FUMS CUINA.......... 3.827,71

TOTAL CAPITOL 07 INSTAL·lACIÓ DE VENTILACIÓ.......................................................................................... 5.520,61
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CAPITOL EK INSTAL.LACIÓ DE GAS PROPÀ         
SUBCAPITOL EK1 CAMBRES REGULADORES DE PRESSIÓ I CABAL          
APARTAT EK12 ARMARIS REGULADORS PRESSIÓ MITJANA / PRESSIÓ BAIXA   
SUBAPARTAT EK12_01 ARMARI REGULADOR MUNTAT          

EK12A257  u   Armari norm.A-25 (25m3/h),MPB=0,5-4bar PE,BP=22mbar 1 1/2'',PSmà

Armari de regulació normalitzat de designació A-25 per a un cabal de 25 m3/h, entrada de polietilé de
32 mm de diàmetre, sortida amb ràcord femella de 1 1/2'', pressió d'entrada de 0,5 a 4 bar (MPB),
pressió de sortida de 22 mbar (BP), pressió de seguretat per màxima de 70 mbar i pressió de segu-
retat per mínima de 12,5-15 mbar

1,00 481,49 481,49

TOTAL SUBAPARTAT EK12_01 ARMARI REGULADOR MUNTAT. 481,49

TOTAL APARTAT EK12 ARMARIS REGULADORS PRESSIÓ
MITJANA / PRESSIÓ BAIXA

481,49

TOTAL SUBCAPITOL EK1 CAMBRES REGULADORES DE
PRESSIÓ I CABAL

481,49
SUBCAPITOL EK2 ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ  
APARTAT EK21 REGULADORS DE PRESSIÓ         
SUBAPARTAT EK21_01 REGULADOR DE PRESSIÓ MUNTAT  

EK213366  u   Regulador mitjana B/mitjana A-baixa,Q<50m3/h,s/ vàlv.segur.,embr

Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 50 m3/h, com a
màxim, sense vàlvula de seguretat, embridat, muntat entre tubs

1,00 479,60 479,60

TOTAL SUBAPARTAT EK21_01 REGULADOR DE PRESSIÓ
MUNTAT

479,60

TOTAL APARTAT EK21 REGULADORS DE PRESSIÓ.................... 479,60
APARTAT EK22 VÀLVULES DE SEGURETAT          
SUBAPARTAT EK22_01 VÀLVULA DE SEGURETAT, AMB ROSCA, MUNTADA   

EK221466  u   Vàlvula interrupció,rosca.,DN=1"1/2,0,2-0,5bar,munt.  

Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, roscada, d'1"1/2 de diàmetre nominal, de 0,2 a
0,5 bar de pressió, muntada entre tubs

2,00 268,88 537,76

TOTAL SUBAPARTAT EK22_01 VÀLVULA DE SEGURETAT,
AMB ROSCA MUNTADA

537,76

TOTAL APARTAT EK22 VÀLVULES DE SEGURETAT..................... 537,76
APARTAT EK23 FILTRES        
SUBAPARTAT EK23_03 FILTRE CILÍNDRIC MUNTAT  

EK239436   u   Filtre p/tub DN=40mm,<16bar,portafilt.D=4",munt.  

Filtre per a tub de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima de servei, cilíndric,
amb portafiltres de 4" de diàmetre i muntat entre tubs

1,00 491,79 491,79

TOTAL SUBAPARTAT EK23_03 FILTRE CILÍNDRIC MUNTAT...... 491,79

TOTAL APARTAT EK23 FILTRES ..................................................... 491,79
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APARTAT EK25 MANÒMETRES         
SUBAPARTAT EK25_01 MANÒMETRE INSTAL.LAT   

EK259230   u   Manòmetre 0-4bar,esfera 100mm,connex.1/2"G,munt.inst.  

Manòmetre per a una pressió de 0 a 4 bar, d'esfera de 100 mm, rosca de connexió de 1/2" G, ins-
tal.lat

2,00 22,57 45,14

TOTAL SUBAPARTAT EK25_01 MANÒMETRE INSTAL.LAT.......... 45,14

TOTAL APARTAT EK25 MANÒMETRES ........................................... 45,14

TOTAL SUBCAPITOL EK2 ELEMENTS DE MESURA,
SEGURETAT CONTROL I REGULACIÓ

1.554,29
SUBCAPITOL EK3 DIPÒSITS PER A GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I  FLUIDS   
APARTAT EK3N ELEMENTS PER A DIPÒSITS DE G.L.P.          
SUBAPARTAT EK3N_01 ELEMENTS AUXILIARS PER A DIPÒSITS DE GASOS LIQUATS DEL PETROLI  

EK3N1111  u   Boca càrrega G.L.P.1 1/2'' recte a/expansionador recte,valvuleri

Boca de càrrega per a G.L.P. de 1 1/2'' recte amb expansionador constituida per un adaptador ex-
pansionador recte, vàlvules d'esfera amb cos de llautó i bola d'acer, vàlvules antiretorn, vàlvules de
seguretat externes, maniguets, ràcords, manòmetre i accessoris i junts de connexió necessaris,
muntada i amb totes les connexions fetes

1,00 393,67 393,67

TOTAL SUBAPARTAT EK3N_01 ELEMENTS AUXILIARS PER A
DIPÒSITS DE GASOS LIQUATS DEL PETROLI

393,67

TOTAL APARTAT EK3N ELEMENTS PER A DIPÒSITS DE G.L.P.. 393,67

TOTAL SUBCAPITOL EK3 DIPÒSITS PER A GAS
COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS

393,67
SUBCAPITOL EE42 CONDUCTES CIRCULARS METÀL.LICS                                  
APARTAT EE42_01 CONDUCTE CIRCULAR METÀL.LIC, COL.LOCAT  

EE42QC12 m   Conducte helicoïdal circ.,ac.galv.,D=300mm,g=0,5mm,munt.superf. 

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix  0,5 mm i muntat superficialment

8,00 33,47 267,76

TOTAL APARTAT EE42_01 CONDUCTE CIRCULAR METÀL.LIC,
COL LOCAT

267,76

TOTAL SUBCAPITOL EE42 CONDUCTES CIRCULARS
METÀL LICS

267,76
SUBCAPITOL EE4Z ELEMENTS ESPECIALS PER A XEMENEIES I  CONDUCTES CIRCULARS  
APARTAT EE4Z_02 BARRET DE XEMENEIA, COL.LOCAT  

EE4ZDMC4   u   Barret xemeneia antirregolfant,planx.ac.inox.d=300mm,col.fix.mec

Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inox idable, de diàmetre 300 mm, col·locat amb fi-
xacions mecàniques

2,00 56,92 113,84

TOTAL APARTAT EE4Z_02 BARRET DE XEMENEIA,
COL LOCAT

113,84

TOTAL SUBCAPITOL EE4Z ELEMENTS ESPECIALS PER A
XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS

113,84
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SUBCAPITOL E757695 TUBS DE COURE  
E757696 m   TUB COURE 18 MM       

Canonada per instal·lació comú de gas, col·locada superficialment, formada per tub de coure estirat
en fred sense soldadura, diàmetre D=16/18 mm.

TRAM CUINA 13,39 13,39

13,39 19,56 261,91

E757697 m   TUB COURE 35 MM       

Canonada per instal·lació comú de gas, col·locada superficialment, formada per tub de coure estirat
en fred sense soldadura, diàmetre D=32/35 mm.

TRAM CALDERA 32,35 32,35

32,35 28,56 923,92

TOTAL SUBCAPITOL E757695 TUBS DE COURE.......................... 1.185,83
SUBCAPITOL EFB TUBS DE POLIETILÈ         
APARTAT EFB2 TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA          
SUBAPARTAT EFB2_01 TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, COL.LOCAT   

EFB24355   m   Tub polietilè,LDPE,DN=20mm,PN=6bar,dific.mig,col.fons rasa      

Tub de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal,
segons UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa

14,22 2,91 41,38

TOTAL SUBAPARTAT EFB2_01 TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA COL LOCAT

41,38

TOTAL APARTAT EFB2 TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT
BAIXA

41,38
APARTAT EFB3 TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA  
SUBAPARTAT EFB3_01 TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, COL.LOCAT  

EFB37422  m   Tub MDPE,DN=40mm,SDR 11,soldat,dific.mitjà,col.superf. 

Tub de polietilè de densitat mitjana, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, se-
gons norma UNE 53333, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

52,14 8,85 461,44

TOTAL SUBAPARTAT EFB3_01 TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT MITJANA COL LOCAT

461,44

TOTAL APARTAT EFB3 TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT
MITJANA

461,44

TOTAL SUBCAPITOL EFB TUBS DE POLIETILÈ........................... 502,82
SUBCAPITOL E757694 DIPÒSIT DE GAS PROPÀ  

TOTAL SUBCAPITOL E757694 DIPÒSIT DE GAS PROPÀ............. 7.690,15
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SUBCAPITOL EKK REIXETES DE VENTILACIÓ          
APARTAT EKK1 REIXETES DE VENTILACIÓ METÀL.LIQUES        
SUBAPARTAT EKK1_01 REIXETA METÀL.LICA DE VENTILACIÓ PER A RECINTE AMB GAS  

EKK15331  u   Reixeta estampada alumini 30x30cm,fix.mecàn.       

Reixeta de ventilació estampada d'alumini, de 10x10 cm, fixada mecànicament

caldera 2 2,00

2,00 16,72 33,44

TOTAL SUBAPARTAT EKK1_01 REIXETA METÀL.LICA DE
VENTILACIÓ PER A RECINTE AMB GAS

33,44

TOTAL APARTAT EKK1 REIXETES DE VENTILACIÓ
METÀL LIQUES

33,44

TOTAL SUBCAPITOL EKK REIXETES DE VENTILACIÓ................ 33,44
SUBCAPITOL E757698 INSTAL·LACIONS INTERIORS   

E757699 u   INSTAL·LACIÓ EN CUINA 

Instal·lació interior de gas en local, amb dotació per 2 aparells, realitzada amb canonada de coure,
amb beina plàstica, composta de: tram comú de 18 mm de diàmetre i 2 m de longitud
i 2 ramificacions a cada consum, de 15 mm de diàmetre i 8 m de longitud i de 15 mm de diàmetre i 2
m de longitud.

CUINA 1 1,00

1,00 304,66 304,66

E757700 u   INSTAL·LACIÓ CALDERA 

Instal·lació interior de gas en local, amb dotació per 1 aparell, realitzada amb canonada de coure,
amb beina plàstica, composta de: tram comú de 35 mm de diàmetre i 3 m de
longitud.

CALDERA 1 1,00

1,00 49,16 49,16

TOTAL SUBCAPITOL E757698 INSTAL·LACIONS INTERIORS ... 353,82

TOTAL CAPITOL EK INSTAL.LACIÓ DE GAS PROPÀ......................................................................................... 12.577,11
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CAPITOL EH INSTAL.LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ    
E757733  u   DOWNLIGHT EMPOTRABLE PHILIPS FBS261 1xPL-C/4P26W HFP M PHILLIPS 

Downlight encastable en fals sostre model PHILIPS FBS261 HFP M de la casa PHILLIPS, o simi-
lar, proveït de reflector platejat per a làmpada tipus PL-C/4P26W amb equip aux iliar incorporat. ins-
tal·lada, incloent replanteig i connexionat.

ED. 1 5 5,00
ED. 2 3 3,00
ED. 4 2 2,00

10,00 135,00 1.350,00

E757734 u   DOWNLIGHT EMPOTRABLE PHILIPS FBS261 1xPL-14W HFP M PHILLIPS  

Downlight encastable en fals sostre model PHILIPS FBS261 HFP M de la casa PHILLIPS, o simi-
lar, proveït de reflector platejat per a làmpada tipus 1xPL-14W amb equip aux iliar incorporat. instal·la-
da, incloent replanteig i connexionat.

ED. 1 2 2,00
ED. AUXILIARS 3 3,00

5,00 135,00 675,00

E757735 u   DOWNLIGHT EMPOTRABLE PHILIPS FBS261 2xPL-C/2P18W  HFP M PHILLIPS

Downlight encastable en fals sostre model PHILIPS FBS261 M PG de la casa PHILLIPS, o simi-
lar, proveït de reflector platejat per a làmpada tipus 2xPL-C/2P18W amb equip aux iliar incorporat.
instal·lada, incloent replanteig i connexionat.

ED. 3 1 1,00

1,00 140,00 140,00

E757736 u   DOWNLIGHT EMPOTRABLE PHILIPS FBS261 1xPL-T/4P32W HFP M PHILLIPS 

Downlight encastable en fals sostre model PHILIPS FBS261 1xPL-T/4P32W M PG de la casa
PHILLIPS, o similar, proveït de reflector platejat per a làmpada tipus 1xPL-T/4P32W amb equip au-
x iliar incorporat. instal·lada, incloent replanteig i connexionat.

ED. 1 3 3,00
ED. 2 2 2,00
ED. 3 4 4,00
ED. 4 2 2,00

11,00 135,00 1.485,00

E757737 u   LLUMINÀRIA FLUORESCENT TL-5 SENZILLA 1 x 36 W   

Llums tipus fluorescent de sostre per a interiors adosat a fals sostre de 1x36 W, Col·locació i muntat-
ge.

ED. 1 1 1,00
ED. 2 3 3,00
ED. 3 5 5,00
ED. 4 2 2,00

11,00 85,26 937,86

E757738 u   LLUMINÀRIA FLUORESCENT TL-5 SENZILLA 1 x 58 W   

Llums tipus fluorescent de sostre per a interiors adosat a fals sostre de 1x58 W, Col·locació i muntat-
ge.

ED. 1 1 1,00
ED. 2 1 1,00

2,00 145,42 290,84

E757739  u   LLUMINÀRIA DE SOSTRE PHILIPS TCS125 1xTL5-35W HFP P  

Lluminària d'adosat de sostre amb làmpades fluorescents tipus  1xTL5-35W Teoria color 83 (Blanc
càlid 3000 º K) incorporades, model TCS125 de la casa PHILLIPS, o similar, per instal · lació sobre
carril trifàsic universal, formada per dos mòduls de banyador amb refractor i acabat en color gris.
Llums incloses. Instal · lat, incloent replanteig, accessoris d'ancoratge i connexionat.

ED. 2 4 4,00
ED. 4 8 8,00

12,00 208,00 2.496,00
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E757740  u   LLUMINÀRIA DE SOSTRE PHILIPS TCS125 2xTL5-49W HFP P  

Lluminària d'adosat de sostre amb làmpades fluorescents tipus  2xTL5-49W Teoria color 83 (Blanc
càlid 3000 º K) incorporades, model TCS125 de la casa PHILLIPS, o similar, per instal · lació sobre
carril trifàsic universal, formada per dos mòduls de banyador amb refractor i acabat en color gris.
Llums incloses. Instal · lat, incloent replanteig, accessoris d'ancoratge i connexionat.

ED. 1 17 17,00
ED. 3 2 2,00

19,00 423,00 8.037,00

E757741  u   LLUMINÀRIA DE SOSTRE PHILIPS TCS125 1xTL5-54W HFP P  

Lluminària d'adosat de sostre amb làmpades fluorescents tipus 1xTL5-54W Teoria color 83 (Blanc cà-
lid 3000 º K) incorporades, model TCS125 de la casa PHILLIPS, o similar, per instal · lació sobre
carril trifàsic universal, formada per dos mòduls de banyador amb refractor i acabat en color gris.
Llums incloses. Instal · lat, incloent replanteig, accessoris d'ancoratge i connexionat.

ED. 1 2 2,00
ED. 2 9 9,00

11,00 320,00 3.520,00

E757742  u   LLUMINÀRIA DE SOSTRE PHILIPS TCS125 2xTL5-28W HFP P  

Lluminària d'adosat de sostre amb làmpades fluorescents tipus  2xTL5-28W Teoria color 83 (Blanc
càlid 3000 º K) incorporades, model TCS125 de la casa PHILLIPS, o similar, per instal · lació sobre
carril trifàsic universal, formada per dos mòduls de banyador amb refractor i acabat en color gris.
Llums incloses. Instal · lat, incloent replanteig, accessoris d'ancoratge i connexionat.

ED. 1 2 2,00
ED. 4 2 2,00

4,00 215,00 860,00

E757743 u   LLUMINÀRIA DE SOSTRE PHILIPS TCS125 2xTL-D18W HFP P 

Lluminària d'adosat de sostre amb làmpades fluorescents tipus  2xTL-D18W Teoria color 83 (Blanc
càlid 3000 º K) incorporades, model TCS125 de la casa PHILLIPS, o similar, per instal · lació sobre
carril trifàsic universal, formada per dos mòduls de banyador amb refractor i acabat en color gris.
Llums incloses. Instal · lat, incloent replanteig, accessoris d'ancoratge i connexionat.

ED. 1 1 1,00
ED. 4 5 5,00
ED. AUXILIARS 4 4,00

10,00 175,00 1.750,00

E757744  u   LLUMINÀRIA DE SOSTRE PHILIPS TCS125 2xTL5-35W HFP P  

Lluminària d'adosat de sostre amb làmpades fluorescents tipus  2xTL5-35W Teoria color 83 (Blanc
càlid 3000 º K) incorporades, model TCS125 de la casa PHILLIPS, o similar, per instal · lació sobre
carril trifàsic universal, formada per dos mòduls de banyador amb refractor i acabat en color gris.
Llums incloses. Instal · lat, incloent replanteig, accessoris d'ancoratge i connexionat.

ED. 4 1 1,00

1,00 419,00 419,00

E757751 u   LLUMINÀRIA DE SOSTRE PHILIPS TCS125 1xTL-D49W HFP P 

Lluminària d'adosat de sostre amb làmpades fluorescents tipus  1xTL-D49W Teoria color 83 (Blanc
càlid 3000 º K) incorporades, model TCS125 de la casa PHILLIPS, o similar, per instal · lació sobre
carril trifàsic universal, formada per dos mòduls de banyador amb refractor i acabat en color gris.
Llums incloses. Instal · lat, incloent replanteig, accessoris d'ancoratge i connexionat.

ED. 4 8 8,00

8,00 216,00 1.728,00

E757745 u   LLUMINÀRIA DE SOSTRE PHILIPS TCS125 2xTL-D58W HFP P 

Lluminària d'adosat de sostre amb làmpades fluorescents tipus   2xTL-D58W Teoria color 83 (Blanc
càlid 3000 º K) incorporades, model TCS125 de la casa PHILLIPS, o similar, per instal · lació sobre
carril trifàsic universal, formada per dos mòduls de banyador amb refractor i acabat en color gris.
Llums incloses. Instal · lat, incloent replanteig, accessoris d'ancoratge i connexionat.

ED. 4 1 1,00

1,00 520,00 520,00
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E757746  u   LLUMINÀRIA DE SOSTRE PHILIPS TCS125 2xTL5-54W HFP P  

Lluminària d'adosat de sostre amb làmpades fluorescents tipus 2xTL5-54W Teoria color 83 (Blanc cà-
lid 3000 º K) incorporades, model TCS125 de la casa PHILLIPS, o similar, per instal · lació sobre
carril trifàsic universal, formada per dos mòduls de banyador amb refractor i acabat en color gris.
Llums incloses. Instal · lat, incloent replanteig, accessoris d'ancoratge i connexionat.

ED. 3 15 15,00
ED. 4 1 1,00

16,00 470,00 7.520,00

E757747  u   LLUMINÀRIA ESTANCA DE SOSTRE PHILIPS TCW060 2xTL-D36W HF 

Lluminària estanca en fibra de v idre reforçat amb polièster de 2x36 W., model TCW060 de la casa
PHILLIPS, o similar, amb protecció IP 65/clase II. Equip elèctric amb precaldeado format per reac-
tàncies, condensador, cebador, portalàmpades, dos llums fluroescentes
de nova generació i borns de connexió. Possibilitat de muntatge indiv idual o en línia. Instal·lat, inclo-
ent replanteig, accessoris d'ancoratge i connexionat.

ED. 3 4 4,00
ED. 4 2 2,00
ED. AUXILIARS 2 2,00

8,00 154,23 1.233,84

E757748 u   LLUMINÀRIA APLIC DE PARET PHILIPS FGW201 2xPL-C/4P18W HF  

Aplic model FGW201 HF de la casa PHILLIPS o similar, construït sobre la base d'acer lacat en
blanc i difusor sintètic del mateix  color, proveït per llum 2xPL-C/4P18W. Equip elèctric format per re-
actància electrònica, portalàmpades, llums i borns de connexió. Instal·lada, incloent replanteig, ac-
cessoris d'ancoratge i connexionat.

ED. 4 6 6,00
ED. AUXILIARS 2 2,00

8,00 96,64 773,12

E757749  u   LUM. APLIC EXTERIOR 18 W. 6085/218/04 TROLL 

Lluminària exterior aplicació mural, amb carcassa d'injecció d'alumini, reflector de xapa d'alumini polit
i anoditzat, cubeta de policarbonat transparent estriat, junta especial per estanquitat, grau de protecció
IP44 classe I, amb 2 làmpades fluorescents compactes de 18 W., amb equip elèctric. Instal·lada, in-
cloent accessoris i connexionat.

ED. 1 25 25,00
ED. 2 22 22,00
ED. 3 8 8,00
ED. 4 7 7,00
ED. AUXILIAR 1 1,00
ED. PISCINA 1 1,00

64,00 130,65 8.361,60

E757750 u   PROJECTOR EXTERIOR 2000 W       

Projector per a àrees d'exterior model Optiv ision de la casa PHILLIPS.

EXTERIOR 3 3,00

3,00 1.343,00 4.029,00

TOTAL CAPITOL EH INSTAL.LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ...................................................................................... 46.126,26

16 de juny de 2014

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL EP INSTAL.LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS         
SUBCAPITOL EP1 COMPONENTS DE LA INSTAL·LACIÓ ICT  
APARTAT E757515 CANALITZACIONS        

E757516 m   CANALITZACIÓ EXTERNA SOTERRADA       

Canalització externa soterrada formada per 4 tubs de polietilè de 63 mm de diàmetre, en edificació de
5 PAU.

24,00

35,51 22,30 791,87

E757517 m   CANALITZACIÓ PRINCIPAL       

Canalització principal en conducte d'obra de fàbrica formada per 5 tubs de polipropilè flex ible, corru-
gats de 40 mm de diàmetre, en edificació de 5 PAU.

42,73 24,58 1.050,30

E757518  m   CANALITZACIÓ SECUNDÀRIA        

Canalització secundaria encastada en tram comunitari, formada per 4 tubs de PVC flex ible, corru-
gats, reforçats de 25 mm de diàmetre, en edificació de 1 PAU.

59,86 9,43 564,48

E757519 m   CANALITZACIÓ INTERIOR       

Canalització interior d'usuari per l'estesa de cables, formada per 3/4 tubs de PVC flex ible, reforçats
de 20 mm de diàmetre.

0,00 5,56 0,00

TOTAL APARTAT E757515 CANALITZACIONS ............................... 2.406,65
APARTAT E757520 REGISTRES        

E757528 u   REGISTRE D'ENLLAÇ       

Pericó de registre d'enllaç en canalització d'enllaç inferior soterrada de 400x400x400 mm.

1,00 102,43 102,43

E757521 u   REGISTRES DE PAS  

Registre de pas tipus B, de polièster reforçat, de 100x100x40 mm.

EDIFICI 1 3 3,00
EDIFICI 2 1 1,00
EDIFICI 3 5 5,00
EDIFICI 4 2 2,00

11,00 4,85 53,35

. u   REGISTRES DE TERMINACIÓ DE XARXA  

Registre de finalització de xarxa, format per caixa de plàstic per encastar en envà i disposició de l'e-
quipament principalment en vertical.

EDIFICI 1 4 4,00
EDIFICI 2 2 2,00
EDIFICI 3 6 6,00
EDIFICI 4 3 3,00
EDIFICI AUXILIAR 1 1,00

16,00 57,74 923,84

E757522 u   Registres principals DE TELEFONIA  

Registre principal per a TB de 450x450x150 mm. format per armari de polièster antixoc per encastar
amb grau de protecció IP 40,5 proveït de porta, per allotjar les regletes de connexió de cada opera-
dor, i / connexionat i material aux iliar, instal·lat.

EDIFICI 1 4 4,00
EDIFICI 2 2 2,00
EDIFICI 3 6 6,00
EDIIFICI 4 3 3,00
EDIIFIC AUXILIAR 1 1,00

16,00 211,89 3.390,24

E757531 u   PAU  
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PRESSUPOST I MEDICIONS 
CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

0,00 0,00 0,00

E757600 u   PRESA TV/FM-SAT 2 C. TELEVES   

16,00 6,95 111,20

E757601 u   PRESA CEGA TLCA        

Presa cega, caixa universal proveïda de tapa, inclòs accessoris i fixacions. Mesura la unitat ins-
tal·lada.

16,00 0,85 13,60

TOTAL APARTAT E757520 REGISTRES .......................................... 4.594,66
APARTAT E757523 ARQUETES         

E757524  u   ARQUETA D'ENTRADA       

Pericó d'entrada, de 400x400x600 mm, fins a 20 PAU, en canalització externa.

EXTERIOR 1 1,00

1,00 334,32 334,32

E757525 u   ARQUETA DE PAS        

Pericó de pas en canalització externa soterrada, de 400x400x400 mm.

EXTERIOR 6 6,00

6,00 102,43 614,58

E757526  u   ARQUETA DE REGISTRE SECUNDARI 

EXTERIOR 3 3,00

3,00 119,19 357,57

TOTAL APARTAT E757523 ARQUETES............................................ 1.306,47
APARTAT E757529 EQUIPAMENT PER RECINTES 

E757530 u   RITU   

Recinte d'Instal·lació de Telecomunicacions UNICOR format per un Armari modular de 1000 X 2000
X 500 mm (ample, alt, profund), dotat d'instal · lació elèctrica formada per: Quadre de protecció amb
tapa de 28 mòduls dotat de regleter de posada a terra. Cinc bases d'endoll amb posada a terra de ca-
pacitat 16 A. Instal · lació d'escomesa elèctrica per a les bases d'endoll des el quadre de protecció
formada per cables de coure de 2 X 2,5 + T mm2 de secció sota tub corrugat de PVC de 32 mm2 de
diàmetre. Punt de llum en sostre amb portalàmpades i bombeta incandescent de 100 W, punt d'enllu-
menat d'emergència en sostre per il · luminació no permanent de 25 W, càrrega completa 24 hores.
Instal · lació de connexió de servei elèctrica des del quadre de protecció fins els equips d'il · lumina-
ció formada per conductor elèctric de 2 x 1,5 mm2 de secció, aïllament de 750 Vac, sota tub rígid de
PVC de 32 mm2 de diàmetre. Presa de terra formada per un anell interior i tancat de coure de 50
mm2 de secció unit a la connexió a terra de l'edifici sota tub de PVC corrugat de 60 mm2 de secció.
Instal · lat i connectat incloent ajudes de paleta. Mesura la unitat completament instal · lada.

EDIIFICI 4 1 1,00

1,00 1.109,41 1.109,41

TOTAL APARTAT E757529 EQUIPAMENT PER RECINTES............ 1.109,41

16 de juny de 2014

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

APARTAT EPD6 PUNTS D'ACCES A USUARI        
SUBAPARTAT EPD6_01 PUNT D'ACCÉS USUARI, COL.LOCAT        

EPD6111M u   Punt simp.,termin.xarxa,p/1lín.telf.,fixat mecànicament        

Punt simple de terminació de xarxa, per a una línia telefònica, fixat mecànicament

1,00 15,35 15,35

EPD6122M u   Punt doble,termin.xarxa,p/2lín.telf.,fixat mecànicament        

Punt doble de terminació de xarxa, per a dues línies telefòniques, fixat mecànicament

1,00 21,35 21,35

EPD6212M u   Punt termin.xarxa,p/cable coax.,2direc.fixat mecànicament       

Punt de terminació de xarxa, per a cable coax ial, de dues direccions fixat mecànicament

1,00 16,01 16,01

TOTAL SUBAPARTAT EPD6_01 PUNT D'ACCÉS USUARI,
COL LOCAT

52,71

TOTAL APARTAT EPD6 PUNTS D'ACCES A USUARI .................... 263,55

TOTAL SUBCAPITOL EP1 COMPONENTS DE LA
INSTAL LACIÓ ICT

9.680,74
SUBCAPITOL E757602 TELEFONIA                                            

E757522 u   Registres principals DE TELEFONIA  

Registre principal per a TB de 450x450x150 mm. format per armari de polièster antixoc per encastar
amb grau de protecció IP 40,5 proveït de porta, per allotjar les regletes de connexió de cada opera-
dor, i / connexionat i material aux iliar, instal·lat.

1,00 211,89 211,89

E757603 XARXA DISPERSIÓ 2 PARELLS, EDIFIC.  

Xarxa de dispersió per a edificis, formada per cable de 2 parells des de les regletes del Punt de distri-
bució fins al Punt d'Accés a l'Usuari de cada habitatge, local comercial o local d'oficines. Inclou ma-
terials i mà d'obra d'estesa. Mesura la longitud executada.

0,00 0,91 0,00

E757604     PAU TB SIMPLE 1 LÍNIA       

Punt d'Accés a l'Usuari de Telefonóa Bàsica simple per una línia de telefonia. mesura la unitat ins-
tal·lada.

0,00 16,97 0,00

E757605 CABLEJAT INTERIOR TB 1 PARELL 

Cablejat telefònic interior d'usuari format per un cable telefònic d'1 Parell de 0,51 mm. per connectar el
PAU, amb les preses telefòniques directament, configuració en estrella. Mesura la longitud executa-
da.

0,00 0,61 0,00

TOTAL SUBCAPITOL E757602 TELEFONIA.................................... 211,89

16 de juny de 2014

DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS D'UNA CASA DE COLÒNIES220



CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL E757606 SATÈL·LITS  
E757607 u   BASE PER ANTENA PARABÓLICA  

Base per antena parabòlica composta per placa metàl · lica d'acer A-42b en perfil pla de
200x200x10 mm. amb quatre patilles d'ancoratge de rodó corrugat de 12 mm. de diàmetre, amb una
longitud de 25 cm. soldada a un tub de 70 mm. de diàmetre i col · locació en forjat de coberta.

0,00 102,66 0,00

E757608 u   EQUIP CAPTACIÓ TV DIGITAL ASTRA 

Equip de captació de senyals de RTV satèl · lit analògica i digital, per al satèl · lit ASTRA, compost
per antena parabòlica de 1,1 m. de diàmetre, amb convertidor universal LNB de baix  factor de soroll,
inclòs cable coax ial, connectors i conductor de terra de 25 mm2 fins a equips de capçalera, instal·lat.

0,00 331,41 0,00

TOTAL SUBCAPITOL E757606 SATÈL·LITS...................................
SUBCAPITOL E757609 RTV   

E757610 u   EQ. CAP. RTV h=2,5 m  

Equip de captació de senyals de TV terrenal i FM format per antenes per VHF, UHV i FM, amb pal
de 2500x45x2 mm. de tub d'acer galvanitzat, fins i tot ancoratges, cable T-100 plus negre Cu 6,7
mm coberta PE 30,5 dB/2150 MHz o similars, i conductor de terra de 25 mm2 fins equips de capça-
lera i material de subjecció, completament instal·lat.

1,00 311,80 311,80

E757611 u   EQ. 7 UHF + FM + 2 TDT + DAB + TDTGRUPO 125/50 dB 

1,00 1.032,66 1.032,66

E757613 u   PUNT D'ACCÉS USUARI RTV I XARXA DE DISPERSIÓ  

Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las redes de distribución y  de in-
terior del edificio, para sistemas de TV terrenal, FM y TV satélite analógica y  digital, instalado en el
registro de terminación de red, totalmente terminado.

4,00 348,73 1.394,92

E757614 u   XARXA INTERIOR D'USUARI DE RTV  

4,00 930,43 3.721,72

TOTAL SUBCAPITOL E757609 RTV................................................. 6.461,10

TOTAL CAPITOL EP INSTAL.LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS ..................................................................... 16.353,73

16 de juny de 2014

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL EG INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
SUBCAPITOL E757704 OBRA CIVIL         

E757705 m3  EXCAV. I FARCIT RASA TERRENY SENSE CLASSIFICAR 

Excavació de rasa en terreny sense classificar i posterior reblert del mateix  material en tongades de
30 cm. degudament compactada amb picó, inclús càrrega i transport dels productes de l'excavació a
abocador o lloc d'ocupació.

ESCOMESA 1 30,00 0,60 0,80 14,40

14,40 4,31 62,06

E757706 u   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 S / FONS  

Pericó per a enllumenat públic fabricada en polipropilè reforçat marca Hidrostank sense fons, de mi-
des interiors 35x35x60 cm. amb tapa i marc de fosa inclosos, col · locada sobre llit de sorra de riu
de 10 cm. de gruix  i p.p. de mitjans aux iliars, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral exte-
rior.

1,00 44,54 44,54

TOTAL SUBCAPITOL E757704 OBRA CIVIL................................... 106,60
SUBCAPITOL E757707 MÒDULS, ARMARIS 

E757708 u   CONJUNT PROTECCIÓ I MESURA TMF10 80-160A TRIFÁ. MÉS RELLOTGE  

Mòdul per a conjunt de protecció i medifa TMF10 80-160 A, un comptador trifàsic més rellotge com-
mutador per doble tarifa, homologat per la companyia subministradora, instal · lat, incloent cablejat i
accessoris per formar part de la centralització de comptadors concentrats.

1,00 326,72 326,72

E757709  u   CAIXA GRAL.PROTECC. CGP-7 160 A (TRIF.)        

UD. Caixa general de protecció CGP-9 de 160 0A inclòs bases tallacircuits i fusibles calibrats de
250A per a protecció de la línia repartidora situada a façana o nínxol mural.

1,00 243,68 243,68

E757710 u   MOD.IND.C / SUM.P.ELEVA  

Vostè Mòdul per a subministraments indiv iduals per equips de mesura sense lectura directa (potència
elevada) proveït de: placa suport de l'equip de mesura i borns comprovació; placa suport de l'inter-
ruptor; placa suport de platines transformadors d'intensitat; interruptor
de tall en càrrega 160A/1v pols; platines suport dels transformadors d'intensitat; borns de connexió fa-
se neutre; borns de comprovació; finestra precintable per maxímetre o dispositiu tarifari; dispositiu de
ventilació; cablejat de potència de
coure; cablejat secundari de coure; dispositiu tarifario.Totalment muntat i instal·lat. O el que es consi-
deri necessari segons projecte elèctric a redactar per tècnic competent i amb càrrec al contractista.

1,00 1.113,18 1.113,18

E757711      CAIXA D'SECCIONAMENT SEGONS CONDICIONS SUBMINISTRAMENT COMPANYIA

Subministrament i col·locació de caixa de seccionament segons indicacions de la companyia submi-
nistradora.

1,00 458,04 458,04

TOTAL SUBCAPITOL E757707 MÒDULS, ARMARIS..................... 2.141,62
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL EGG TRANSFORMADORS          
APARTAT EGG1 TRANSFORMADORS ELÈCTRICS TRIFÀSICS DE DISTRIBUCIÓ MT/BT   
SUBAPARTAT EGG1_01 TRANSFORMADORS MT/BT, COL.LOCAT          

EGG11A90  u   Trafo MT/BT,oli,400 kVA,36kV,25kV/400V,50Hz,Dyn 11, col.locat 

Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE
21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 400 kVA de potència, tensió assignada 36 kV, ten-
sió primari 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en buit,
freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/- 2,5% , +/- 5% ,  +/- 10% , pro-
tecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal.lació interior o exterior, cisterna d'aletes,
refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de
porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de mos-
tres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e instruccions de servei,
col.locat

1,00 5.811,81 5.811,81

TOTAL SUBAPARTAT EGG1_01 TRANSFORMADORS MT/BT,
COL LOCAT

5.811,81

TOTAL APARTAT EGG1 TRANSFORMADORS ELÈCTRICS
TRIFÀSICS DE DISTRIBUCIÓ MT/BT

5.811,81

TOTAL SUBCAPITOL EGG TRANSFORMADORS........................... 5.811,81
SUBCAPITOL E757712 PRESA DE TERRA   

E757713  m   XARXA PRESA DE TERRA ESTRUCTURA 

Xarxa de connexió a terra d'estructura, realitzada amb cable de coure nu de 35 mm2, unint mitjançant
soldadura aluminotèrmica a l'armadura de cada sabata, incloent part proporcional de pica, registre de
comprovació i pont de prova.

ED. 1 79,54 79,54
ED. 2 53,37 53,37
ED. 3 64,16 64,16
ED. 4 49,52 49,52
ED. AUXILIAR 20,62 20,62
ED. PISCINA 20,64 20,64

287,85 4,95 1.424,86

E757714 u   PRESA DE TERRA INDEP. AMB PICA  

Presa de terra independent amb pica d'acer cobrizado de D = 14,3 mm. i 3 m. de longitud, cable de
coure de 35 mm2, unit mitjançant soldadura aluminotèrmica, incloent registre de comprovació i pont
de prova.

ED. 1 4 4,00
ED. 2 4 4,00
ED. 3 4 4,00
ED. 4 5 5,00
ED. AUXILIAR 4 4,00
ED. PISCINA 4 4,00

25,00 79,71 1.992,75

E757715 u   XARXA EQUIPOTENCIAL BANY 

Xarxa equipotencial en quart de bany realitzada amb conductor de 4 mm2, connectant a terra totes
les canalitzacions metàl · liques ex istents i tots els elements conductors que resultin accessibles se-
gons R.E.B.T.

ED. 1 15 15,00
ED. 2 7 7,00
ED. 3 1 1,00
ED. 4 5 5,00
ED. AUXILIAR 1 1,00

29,00 27,64 801,56

TOTAL SUBCAPITOL E757712 PRESA DE TERRA......................... 4.219,17

16 de juny de 2014
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SUBCAPITOL E757716 DERIVACIONS, CANAL. I  CAIXES  
E757717 u   CAIXA I.C.P.(4P)       

Caixa I.C.P. (4p) ABB, o similar, de doble aïllament, d'encastar, precintable i homologada per la
companyia elèctrica.

1,00 12,81 12,81

E757718 m   DERIVACIÓ INDIVIDUAL 6 mm2  

Derivació indiv idual de 6 mm2 (línia que enllaça el comptador o comptadors de cada abonat amb el
dispositiu privat de comandament i protecció), sota tub de PVC rígid D = 50, M 40/gp5, conductors
de coure de 6 mm2 i aïllament tipus Rv-K 0,6 / 1 kV lliure d'halògens,
en sistema trifàsic amb neutre, més conductor de protecció i conductor de commutació per doble tarifa
de Cu 1,5 mm2 i color vermell. Instal · lada en canaleta al llarg del buit d'escala, incloent elements
de fixació i connexió.

ED. 1 67,68 67,68
ED. 2 39,99 39,99
ED. 3 64,95 64,95
ED. 4 38,37 38,37
ED. AUXILIAR 4,33 4,33
ED. PISCINA 104,92 104,92
CUINA 66,85 66,85
CALDERA 68,79 68,79
TELECOMUNICACIONS 58,93 58,93

514,81 11,65 5.997,54

TOTAL SUBCAPITOL E757716 DERIVACIONS, CANAL. I
CAIXES

6.010,35
SUBCAPITOL E757719 QUADRES GENERALS            

E757720 u   QUADRE PROTECCIÓ   

Quadre de protecció, format per caixa ABB, o similar, de doble aïllament d'encastar, amb porta de 20
elements, perfil omega, embarrat de protecció, interruptor general magnetotèrmic de tall onmipolar de
35 A., interruptor automàtic diferencial ABB, o similar, de 2x40 A. 30 mA., de 4x40 A. 30 mA., i
PIAS ABB (I + N) de 10, 16 i 25 A.1 PIA de 4x25A, 2 interruptors automàtics diferencials ABB, o
similar, de 2x40 A., 30 mA., 1 interruptor automàtic diferencial ABB, o similar, de 4x40 A., 30 mA.,
2 PIA ABB (I + N) de 10 A., 1 PIA ABB, o similar, corba K de 4x25 A. per línia d'enllumenat exte-
rior, PIA ABB, o similar, corba K de 4x16 A. Instal · lat, incloent cablejat i connexionat, segons es-
quema unifilar.

ED. 1 2 2,00
ED. 2 1 1,00
ED. 3 2 2,00
ED. 4 5 5,00
ED. AUXILIAR 1 1,00
ED. PISCINA 1 1,00

12,00 1.687,94 20.255,28

TOTAL SUBCAPITOL E757719 QUADRES GENERALS................. 20.255,28
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL E757721 CIRCUITS INTERIORS  
E757729 m   CIRCUIT ELEC. 3x10 MM2 (0,6 / 1Kv)   

ML. Circuit elèctric per a l'ex terior o interior de l'edifici, realitzat amb tub PVC corrugat de DN25/gp.5
i conductors de coure unipolars aïllats per a una tensió nominal de 06/1Kv i secció 3x10 mm2., en
sistema monofàsic, (actiu, neutre i protecció), inclòs p. / pàg. de caixes de registre i regletes de con-
nex ió.

1 84,20 84,20

84,20 7,89 664,34

E757730 m   CIRCUIT "ENLLUMENAT" 3X1,5 MM2 

ML. Circuit "enllumenat", fins a una distància màxima de 20 metres, realitzat amb tub PVC corrugat
de DN20/gp.5 i conductors de coure unipolars aïllats per a una tensió nominal de 750 V. i secció
3x1, 5 mm2., en sistema monofàsic, (actiu, neutre i protecció), inclòs p. / pàg. de caixes de registre i
regletes de connexió.

1 1.558,30 1.558,30

1.558,30 3,63 5.656,63

E757731  m   CIRCUIT "USOS DIVERSOS" 3X2,5 MM2   

1 652,40 652,40

652,40 3,83 2.498,69

E757732 m   CIRCUIT "FORÇA" 3x4 MM2  

1 216,49 216,49

216,49 4,92 1.065,13

TOTAL SUBCAPITOL E757721 CIRCUITS INTERIORS................. 9.884,79
SUBCAPITOL E757722 PRESES DE CORRENT  

E757723 u   B.ENDOLL.SCHUKO NIESSEN-OLAS PROT.INF. 

Base d'endoll amb presa de terra lateral realitzada amb tub PVC corrugat de M 20/gp5 i conductor rí-
gid de 2,5 mm2 de Cu., i aïllament VV 750 V., en sistema monofàsic amb presa de terra (fase, neu-
tre i terra), incloent caixa de registre, caixa de mecanisme universal amb cargols, base d'endoll sis-
tema schuko 10-16 A. (II + t.) Niessen sèrie Olas amb Protecció Infantil, o similar, instal·lada.

ED. 1 47 47,00
ED. 2 34 34,00
ED. 3 34 34,00
ED. 4 44 44,00
ED.AUXILIAR 5 5,00
ED. PISCINA 2 2,00

166,00 32,86 5.454,76

TOTAL SUBCAPITOL E757722 PRESES DE CORRENT................ 5.454,76

16 de juny de 2014
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SUBCAPITOL E757724 INTERRUPTORS  
E757725 u   INTERRUPTOR SENZILL NIESSEN-OLAS 

Interruptor senzill realitzat amb tub PVC corrugat de M 20/gp5 i conductor rígid de 1,5 mm2 de Cu., i
aïllament VV 750 V., incloent caixa de registre, caixa de mecanisme universal amb cargols, interrup-
tor unipolar Niessen sèrie Olas o similar, instal·lat.

ED. 1 21 21,00
ED. 2 9 9,00
ED. 3 8 8,00
ED. 4 10 10,00
ED. AUXILIAR 1 1,00
ED. PISCINA 1 1,00

50,00 31,18 1.559,00

E757726 u   INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT NIESSEN-OLAS  

Detector de moviment amb grau de protecció IP 54, angle de detecció 90°, abast 12 m.

ED. 1 6 6,00
ED. 2 3 3,00
ED. 4 10 10,00

19,00 113,36 2.153,84

E757727 u   INTERRUPTOR CONMUTAT NIESSEN-OLAS  

Punt commutat senzill realitzat amb tub PVC corrugat de M 20/gp5 i conductor rígid de 1,5 mm2 de
Cu, i aïllament VV 750 V., incloent caixa de registre, caixes de mecanisme universal amb cargols,
commutadors Niessen sèrie Olas, o similar, instal·lat.

ED. 1 34 34,00
ED. 2 18 18,00
ED. 3 6 6,00
ED. 4 12 12,00

70,00 53,67 3.756,90

E757728  u   INTERRUPTOR CONMUTAT D'ENCREUAMENT NIESSEN-OLAS  

Punt encreuament realitzat amb tub PVC corrugat de M 20/gp5 i conductor rígid de 1,5 mm2 de Cu.,
I aïllament VV 750 V., incloent caixa de registre, caixes de mecanisme universal amb cargols, com-
mutadors i encreuament Niessen sèrie Olas, o similar, instal·lat.

ED. 2 3 3,00
ED. AUXILIAR 3 3,00

6,00 81,79 490,74

TOTAL SUBCAPITOL E757724 INTERRUPTORS ........................... 7.960,48

TOTAL CAPITOL EG INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES..................................................................................... 61.844,86
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CAPITOL EM INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I  DE SEGURETAT   
SUBCAPITOL E757576 EXTINTORS        

E757581  u   EXTINTOR POLS ABC 6 kg.PR.INC  

Extintor de pols químic ABC polivalent antibrasa, d'eficàcia 21A/113B, de 6 kg. d'agent extintor, amb
suport, manòmetre comprovable i mànega amb difusor, segons Norma UNE, certificat AENOR.
Mesura la unitat instal·lada.

ED. 1 PB 3 3,00
ED. 1 P1 3 3,00
ED. 2 PB
ED. 2 P1
ED. 3 PB
ED. 3 P1
ED. 4 PB
ED. 4 P1
ED. 4 P2
ED. AUXILIAR
ED. PISCINA

6,00 57,66 345,96

E757580 u   EXTINTOR CO2 5 kg. 

Extintor de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, de 5 kg. d'agent extintor, construït en acer, amb su-
port i mànega amb difusor, segons Norma UNE. Equip amb certificació AENOR. mesura la unitat
instal·lada.

0,00 137,82 0,00

TOTAL SUBCAPITOL E757576 EXTINTORS ................................... 345,96
SUBCAPITOL E757577 RUIXADORS AUTOMÀTICS  

E757582  AMPOLLA EXTINCIÓ CO2 a 10 kg.  

Ampolla automàtica d'extinció d'incendis per CO2 de 13,4 l. de capacitat i 10 kg de càrrega màxima
d'agent extintor CO2, fabricada en acer aliat sense soldadura, proveïda de vàlvula principal de 1 "de
disc de seguretat i vàlvula d'alleujament, tub sifó, solenoide de tret,ferramenta de subjecció i caperuzo
protector. Gravada i pintada segons normativa. Mesura la unitat instal·lada. inclús càrrega de CO2.

CUINA 3 3,00

3,00 448,82 1.346,46

E757583     RUIXADOR 1/2 "MONT. CRO. FM-UL       

Ruixador automàtic 1/2 ", acabat cromat, posició muntant, temperatura de fusible 141 º C, article llis-
tat FM i homologat per UL (Normes USA). Mesura la unitat instal·lada.

CUINA 6 6,00

6,00 11,02 66,12

E757584 VÀLVULA ALARMA 80 FM-UL RUIXAT  

Vàlvula de control ruixadors de canonada humida de 80 mm (3 "), composta per càmera de retard,
vàlvula de control, manòmetres vàlvula de proves d'instal · lació, gong d'alarma hidràulica, conjunt
muntat, article llistat FM i homologat per UL (Normes USA)

CUINA 1 1 1,00

1,00 1.997,80 1.997,80

E757585 PULSADOR DISPARO EXTINCIÓN   

Polsador tret extinció automàtica, per provocar el tret d'un sistema d'extinció, segons norma EN
54-11, amb led d'alarma, amb microrruptor, v idre rompible i finestra protectora de metacrilat. Mesura
la unitat instal·lada.

CUINA 1 1,00

1,00 35,28 35,28

E757586 POLSADOR PARADA EXTINCIÓ 

Polsador atur extinció, per anul·lar el tret d'un sistema d'extinció autumática, led d'alarma, amb mi-
crorruptor, sistema de comprovació amb clau de rearmament, v idre rompible i finestra protectora de
metacrilat. Mesura la unitat instal·lada.

CUINA 1 1,00

1,00 35,28 35,28
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TOTAL SUBCAPITOL E757577 RUIXADORS AUTOMÀTICS ......... 3.480,94
SUBCAPITOL EM23_01 BOCA D'INCENDIS  

EM23134R  u   Boca incendis,D=25mm,BIE-25,mànega 20m,armari,muntada superfic.p

Boca d'incendi equipada (BIE) abatible amb la porta, composta per armari horitzontal de xapa d'acer
69x70x25 cm. pintat en vermell, amb porta d'acer inox idable i pany de quadrat, vàlvula de 1 ", cable
d'alimentació, manòmetre, llança de tres efectes connectada per mitjà de pilastró roscat, debanadora
circular pintada, mànega semirígida de 25 mm de diàmetre i 20 m de longitud, amb inscripció sobre
porta indicatiu de mànega. Mesura la unitat instal·lada.

8,00 356,84 2.854,72

E757588 TUB FERRO FOS DIN 2440 N.PIN.2 1/2 "  

0,00 31,52 0,00

E757589 TUB FERRO FOS DIN 2440 N.PIN. 2 "   

0,00 29,14 0,00

E757590 TUB FERRO FOS DIN 2440 N.PIN.1 3/4 "  

0,00 20,47 0,00

TOTAL SUBCAPITOL EM23_01 BOCA D'INCENDIS...................... 2.854,72
SUBCAPITOL E757587 SISTEMA DE DETECCIÓ D'ALARMA  

E757591 DETECTOR ÒPTIC DE FUMS   

Detector òptic de fums a 24 V., d'acord amb norma EN-54-7, proveït de led indicador d'alarma amb
enclavament, rev isió de funcionament automàtic, sortida per indicador d'alarma remot i estabilitzador
de tensió, fins i tot muntatge en sòcol convencional. Mesura la unitat instal · lada.

ED. 1 16 16,00
ED. 2 11 11,00
ED. 3 10 10,00
ED. 4 13 13,00

50,00 42,34 2.117,00

E757592 DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC  

Detector tèrmic / termovelocimètric que detecta pujades superiors a 10 º per minut en un temps de 5
segons o pujades lentes fins a 58 º, proveït de led indicador d'alarma amb enclavament, revisió auto-
màtic de funcionament, estabilitzador de tensió i sortida automàtica d'alarma de 5 W., fins i tot muntat-
ge en sòcol convencional. Dissenyat segons Norma UNE EN54-5. Certificat per AENOR. Mesura
la unitat instal·lada.

CUINA 3 3,00

3,00 48,56 145,68

E757593  CENTRAL DET.INC. MODULAR 6-14 ZONES   

Central de detecció automàtica d'incendis, amb sis zones de detecció, amb mòdul d'alimentació de
220 V. AC, 2 bateries d'emergència a 12 V CC. amb sortida de sirena immediata, sortida de alarma
automàtica per relé (vaig poder activar en el 1r o 2n detector d'alarma), sortida d'alarma manual per
conmutador, sortida de sirena retardada i sortida aux iliar, rectificador de corrent, carregador, mòdul de
control amb indicador d'alarma i avaria, i commutador de tall de zones. Cabina metàl · lica pintada
amb finestra de metacrilat. Mesura la unitat instal·lada.

ED. 1 1 1,00
ED. 2 1 1,00
ED. 3 1 1,00
ED. 4 1 1,00

4,00 1.031,80 4.127,20

E757594  PULS. ALARMA DE FOC  

Polsador d'alarma de foc, color vermell, amb microrruptor, led d'alarma, sistema de comprovació
amb clau de rearmament i làmina de plàstic calibrada perquè es enclavament i no trenqui. Situat en
caixa de 95x95x35 mm. Mesura la unitat instal·lada.

ED. 1 3 3,00
ED. 2 2 2,00
ED. 3 3 3,00
ED. 4 3 3,00
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11,00 35,63 391,93

E757595 SIRENA ÒPTIC-ACÚSTICA INTERIOR 

Sirena electrònica bitonal, amb indicació òptica i acústica, de 85 dB de potència, per a ús interior, pin-
tada en vermell. Mesura la unitat instal·lada.

ED. 1 2 2,00
ED. 2 2 2,00
ED. 3 2 2,00
ED. 4 3 3,00

9,00 113,92 1.025,28

TOTAL SUBCAPITOL E757587 SISTEMA DE DETECCIÓ
D'ALARMA

7.807,09
SUBCAPITOL E757596 ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA    

E757598  BLQ.AUT.EMER.90 Lúm.LEGRAND G5  

Lluminària autònoma Legrand tipus G5, IP 42 IK 07clase II de 90 lum, amb làmpada fluorescent 8
W, fabricada segons normes EN 60 598-2-22, UNE 20 392-93 (fluo), autonomia 1 hora.Con certificat
d'assaig (LCOI) i marca N de producte certificat, per instal · lació sortint o encastable sense acces-
soris. Compleix  amb les directives de compatibilitat electromagnètiques i baixa tensió, d'obligat com-
pliment. Alimentació 230V, 50/60Hz.Acumuladores estancs de Ni-Cd, alta temperatura, recanvia-
bles, materials resistents a la calor i al foc. 2 leds indicadors de càrrega dels acumuladors, posada
en marxa per telecomandament, borns protegides contra connexió accidental a 230V. instal·lat inclo-
ent replanteig, accessoris d'ancoratge i connexionat.

ED. 1 32 32,00
ED. 2 15 15,00
ED. 3 24 24,00
ED. 4 24 24,00
ED. AUXILIAR 1 1,00
ED. PISCINA 1 1,00

97,00 73,06 7.086,82

TOTAL SUBCAPITOL E757596 ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA.. 7.086,82
SUBCAPITOL E757597 SENYALITZACIÓ   

E757599  SENYAL POLIESTIRÈ 210x210mm.FOTOLUM.  

Senyalització de equips contra incendis fotoluminiscent, de risc divers, advertència de perill, prohibi-
ció, evacuació i salvament, en poliestirè de 1,5 mm fotoluminiscent, de dimensions 210x210 mm.
Mesura la unitat instal·lada.

ED. 1
S. EXTINTORS/BIE 9 9,00
S. EVACUACIÓ 14 14,00
ED. 2
S. EXTINTORS/BIE 8 8,00
S. EVACUACIÓ 8 8,00
ED. 3
S. EXTINTORS/BIE 13 13,00
S. EVACUACIÓ 11 11,00
ED. 4
S. EXTINTORS/BIE 10 10,00
S. EVACUACIÓ 10 10,00
ED. AUXILIAR
S. EXTINTORS/BIE 1 1,00
S. EVACUACIÓ 1 1,00
ED. PISCINA
S. EXTINTOR 1 1,00

86,00 2,56 220,16

TOTAL SUBCAPITOL E757597 SENYALITZACIÓ........................... 220,16

TOTAL CAPITOL EM INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I  DE SEGURETAT............................................. 21.795,69
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CAPITOL 05 INSTAL·LACIÓ DE PISCINA        
SUBCAPITOL E757534 IMPULSIÓ I RETORN 

E757536 u   EQUIP DE CLORACIÓ       

Equip de clorat i sulfatat d'aigua automàtic, i / bomba dosificadora, dipòsit, canonades de connexió;
totalment estanc, instal·lat i en funcionament.

SALA MÀQUINES 1 1,00

1,00 1.909,94 1.909,94

E757537  u   EQUIP COMPTADOR AIGUA DEPURADA        

UD. Equip comptador d'aigua depurada, tipus CPL de 63 mm. de diàmetre, totalment muntat i en fun-
cionament.

SALA MÀQUINES 1 1,00

1,00 989,94 989,94

E757538 u   EQUIP COMPTADOR aigua recirculada       

UD. Equip comptador d'aigua recirculada, tipus CPL de 75 mm. de diàmetre, totalment muntat i en
funcionament.

SALA MÀQUINES 1 1,00

1,00 374,58 374,58

P01  u   PRESA FONS POLIESTER 150x150 cm.         

UD. Presa fons en polièster i fibra de v idre de 150x150 mm. amb reixa d'acer inox idable D = 120
mm. per a sortida en tub PVC 75 mm., totalment muntada i rebuda.

VAS PISCINA 2 2,00

2,00 41,56 83,12

E757539 u   IMPULSOR DE BRONZE 14-18 mm.       

UD. Impulsor de boca orientable de bola de 14-18 mm. en bronze cromat, amb regulador de cabal,
amb sortida a rosca de 50 mm., totalment muntat i rebut.

VAS PISCINA 7 7,00

7,00 13,82 96,74

E757540 u   Ut SKIMMER COL·LOCAT       

UD. Skimmer de plàstic amb flotador de tipus comporta i tapa circular per acoblar tub de 50 mm., to-
talment col · locat.

VAS PISCINA 8 8,00

8,00 30,74 245,92

E757541 u   Ut PRESA NETEJAFONS BRONZE       

UD. Presa netejafons amb filtre aspiració de bronze cromat, inox idable 18/8, connexió a pressió per
acoblar tub de 50 mm., totalment col·locat.

VAS PISICINA 2 2,00

2,00 16,10 32,20

E757542 u   Ut FILTRE DEP.D = 1050 + BOMBES 1 CV. 

UD. Filtre depurador en polièster reforçat amb fibra de v idre de diàmetre D = 1050 mm. i alçada total
1500 mm., Amb tapa blindada i tancament hermètic, amb una superfície filtrant de 0.20 m / 2 i 55
m3/h/m2 de velocitat de filtració per piscina de 66 m3 en 6 hores, fins i tot: 2 BOMBES centrífugues
autoaspirants d'eix  horinzontal d'1 CV. i cabal 10 m3 / h amb alçada manomètrica de 12 m.c.a.;
COL · de PE de D = 75 mm.; MANOMETRO d'esfera 0-5 kg/cm2 indicador de la pèrdua de càrre-
ga per a control de les operacions de filtració, rentat, desguàs i tancament; MATERIAL FILTRANT
amb sorra de sílex; 4 vàlvules selectores de quart de gir de 110 mm.; Prefiltre de cabells amb tapa
d'obertura i tancament ràpid construït en xapa d'acer cosit per acoblament a col · lector i bomba cen-
trífuga; CISTELL COLADOR construït en xapa d'acer; tot això totalment muntat i provat i / canona-
des de PE reticulat PN10 per enllaç del filtre amb els altres elements aux iliars.

SALA MÀQUINES 1 1,00

1,00 839,87 839,87
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E757543 u   CIRC.TUB.PISCINA (50-63-75 mm)   

UD. Circuit tancat al voltant de piscina i unint amb caseta depuradora, en piscina de 20x10  m. i de
6x4, 40 m., realitzat amb canonada de PE Reticulat PN 10Atm unides amb sodadura de termofusió
de diàmetres 50-63-75 mm., i / vàlvules de papallona, colzes i accessoris especials, totalment  aca-
bat i provat.

VAS PISCINA 1 1,00

1,00 707,28 707,28

TOTAL SUBCAPITOL E757534 IMPULSIÓ I RETORN................... 5.279,59
SUBCAPITOL E757535 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT   

E757544 m   LIN.REPARTIDORA (subt.) 2x10   

ML. Línia repartidora, (subterrània), aïllada 0,6 / 1 Kv. de 2x10 mm2. de conductor de coure sota tub
de PVC, inclòs estesa del conductor en el seu interior, aix í com p / p de tub de PVC corrugat de D
= 16 cm i terminals corresponents.

Connex ió a x arx a

104,92 5,31 557,13

E757545 u   XARXA EQUIPOTENCIAL PISCINA.       

UD. Xarxa equipotencial per a piscina pública amb cable nu de 35 mm. amb derivacions en cable de
10 mm. a tots els punts metàl · lics de la piscina, amb soldadura luminotècnica. Posada a terra.

PISCINA 1 1,00

1,00 481,60 481,60

E757546 u   QUADRE ELÈCTRIC PISCINA.  

UD. Quadre elèctric de comandament i protecció segons Reglament de Baixa Tensió, amb caixa es-
tanca, diferencial alta sensibilitat, arrencador, relè tèrmic de protecció de motor, selectors, rellotge pro-
gramador manual-automàtic, pilots de senyalització marxa-paro i ploms de protecció; tot això cablejat
i muntat interiorment i unit a motor sota tub d'acer.

SALA DE MÀQUINES 1 1,00

1,00 535,13 535,13

E757547 

0,00 0,00 0,00

E757548 

0,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPITOL E757535 INSTAL·LACIÓ
D'ELECTRICITAT

1.573,86
SUBCAPITOL E757549 EQUIPAMENT PISCINA                           

E757550 u   ESCALA 3 ESGLAONS A.INOXIDABLE       

Escala piscina en acer inox idable de 3 esglaons separats cada 30 cm., Passamans en tub de 38x35
mm., esglaons estampats antilliscants, i / joc de ventoses, atranques, embellidors i presa de terra.

VAS PISCINA 4 4,00

4,00 167,55 670,20

E757551 u   DUTXA  ACER INOXIDABLE 

UD. Dutxa per a piscina d'acer inox idable d'un braç de tub de 20 mm. amb una clau de 2,15 m. d'al-
çada amb patilles per rebre amb base de formigó HM-20 N/mm2 Tmax. arido 20 mm., i / presa de
terra. Totalment muntada i funcionant.

DUTXES 2 2,00 4,00

4,00 112,92 451,68

E757552 u   NETEJAFONS ALUMINI I PERXA       

UD. Netejafons complet amb mànec d'alumini telescòpic de 5 m. amb 10 m. de mànega autoflotant
de 50 mm., amb raspall de bronze cromat.

EQUIPAMENT PISICNA 1 1,00

1,00 321,07 321,07

E757553 u   FLOTADOR SALVAVIDES       

Flotador salvavides de PVC amb corda per penjar a pibote, inclòs aquest.
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EXTERIOR VAS 4 4,00

4,00 75,35 301,40

TOTAL SUBCAPITOL E757549 EQUIPAMENT PISCINA................ 1.744,35

TOTAL CAPITOL 05 INSTAL·LACIÓ DE PISCINA............................................................................................... 8.597,80
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CAPITOL 08 OBRA CIVIL         
E757752 m3  EXCAV. I FARCIT RASA TERRENY SENSE CLASSIFICAR 

EXTERIOR 1 215,00 0,50 0,80 86,00

86,00 4,31 370,66

TOTAL CAPITOL 08 OBRA CIVIL .......................................................................................................................... 370,66

16 de juny de 2014

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 06 CONTROL DE QUALITAT          
E757554  u   PROVA ESTANQUEÏTAT SANEAMT º D <125mm        

Prova d'estanqueïtat en sanejament de diàmetre fins a 125 mm., S / UNE-EN 1610.

5,00 92,43 462,15

E757555 u   PROVA FUNCIONAMENT SANEJAMENT       

Prova de funcionament de la xarxa de sanejament, s / UNE-EN 1610.

1,00 92,43 92,43

E757556 u   PROVA RESIST. / ESTANQ.XARXA FONTANERIA 

Prova de pressió interior i estanqueïtat de la xarxa de fontaneria, s / art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., amb
càrrega fins a 20 kp/cm2 per comprovar la resistència i manteniment posterior durant 15 minuts de la
pressió a 6 kp/cm2 per comprovar l'estanqueïtat. Fins i tot emissió de l'informe de la prova.

1,00 92,43 92,43

E757557 u   PROVA FUNCIONAMENT INST. FONTANERIA 

Prova de funcionament de la xarxa de subministrament d'aigua de la instal · lació de fontaneria mit-
jançant el accionament del 100%  de les aixetes i elements de regulació. Fins i tot emissió de l'infor-
me de la prova.

1,00 61,62 61,62

E757558 u   PROVA FUNCMT º. C.G.M.P. ELÈCTRIC        

Prova de funcionament d'automatismes de quadres generals de comandament i protecció i instal · la-
cions elèctriques. Fins i tot emissió de l'informe de la prova.

1,00 61,62 61,62

E757559     PROVA EQUILIBRAT DE FASES I. ELÈCTRICA        

Prova de comprovació del equilibrat de fases en quadres generals de comandament i protecció d'ins-
tal · lacions elèctriques. Fins i tot emissió de l'informe de la prova.

1,00 30,81 30,81

E757560     PROVA CONTINUÏTAT CIRCUIT PRESA TERRA        

Prova de comprovació de la continuïtat del circuit de posada a terra en instal · lacions elèctriques.
fins i tot emissió de l'informe de la prova.

1,00 61,62 61,62

E757561     AMIDAMENT RESIST.A TERRA INST. ELÈCTRICA        

Prova de mesurament de la resistència en el circuit de posada a terra d'instal · lacions elèctriques.
fins i tot emissió de l'informe de la prova.

1,00 61,62 61,62

E757562      PROVA FUNCIONAMENT. MECANISMES I ELÈCTRICA       

Prova de funcionament de mecanismes i punts de llum d'instal · lacions elèctriques. fins i tot emissió
l'informe de la prova.

5,00 92,43 462,15

E757563     PROVA FUNCIONAMENT. XARXA EQUIPOTENCIAL        

Prova de funcionament de la xarxa equipotencial per a protecció contra derivacions de les instal · la-
cions de fontaneria i / o calefacció. Fins i tot emissió de l'informe de la prova.

2,00 61,62 123,24

E757564      MESURAMENT AÏLLAMENT CONDUCTORS        

Prova de mesurament de l'aïllament dels conductors d'instal · lacions elèctriques. fins i tot emissió
l'informe de la prova.

2,00 30,81 61,62

E757565  PROVA TÈRMICA CALDERES DE CALEFACCIÓ  

Prova tèrmica per a comprovació del rendiment de calderes de calefacció de combustió, s/IT.IC.21,
comprovant la despesa de combustible, la temperatura, el contingut en CO2 i índex de Bacharach
dels fums, el percentatge de CO i la pèrdua de calor per la xemeneia. fins i tot emissió l'informe de la
prova.
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PRESSUPOST I MEDICIONS 

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

1,00 184,86 184,86

E757566  Taratge de VÀLVULES CALDERES CALEFACCIÓ  

Prova de comprovació del taratge de les vàlvules de seguretat de calderes de calefacció mitjançant
càrrega de la xarxa a pressió variable controlada amb manòmetre calibrat. Fins i tot emissió de l'in-
forme de la prova.

5,00 61,62 308,10

E757567  PROVA ESTANQUEÏTAT XARXA CALEFACCIÓ  

Prova hidràulica, s/IT.IC.21, per comprovar en fred l'estanqueïtat de la xarxa de la instal · lació de
calefacció, mitjançant la càrrega a pressió = 1,5 vegades la pressió màxima de treball mantinguda
durant un període mínim de 24 hores, comprovant descensos en la pressió de la prova. fins i tot
emissió l'informe de la prova.

1,00 123,24 123,24

E757568     MESURAMENT RECEPCIÓ SENYAL TV / FM       

Prova per a mesurament de la recepció del senyal en preses de TV-FM. Fins i tot emissió de l'infor-
me de la prova.

1,00 30,81 30,81

TOTAL CAPITOL 06 CONTROL DE QUALITAT..................................................................................................... 2.218,32

TOTAL......................................................................................................................................................................... 345.311,72
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RESUM DE PRESSUPOST
CAPITOL RESUM EUROS

1 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA , A.C.S. I SOLAR....................................................................................... 71.305,24
-E757573 -ALIMENTACIÓ........................................................................................................ 1.043,41
-E757572 -PRODUCCIÓ A.C.S................................................................................................. 28.673,45
-E757575 -APARELLS SANITARIS............................................................................................ 19.920,31
-E757574 -CANONADES......................................................................................................... 21.668,07

3 INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT ................................................................................................................... 58.309,90
-E757615 -EDAR ROX-200....................................................................................................... 33.275,56
-E757672 -RECOLLIDA AIGÜES RESIDUALS............................................................................. 10.703,62
-E757687 -RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS............................................................................. 10.432,40
-E757691 -POUS D'ABSORCIÓ................................................................................................ 3.898,32

4 INSTAL.LACIÓ DE CALEFACCIÓ..................................................................................................................... 40.291,54
-E757648 -CALDERA.............................................................................................................. 8.490,43
-E757649 -DISTRIBUCIÓ I EMISSORS....................................................................................... 15.672,36
-E757650 -EQUIP DE REGULACIÓ I CONTROL......................................................................... 11.306,09
-EEU1 -PURGADORS AUTOMÀTICS.................................................................................... 227,68
-EEU4 -DIPOSITS D'EXPANSIÓ............................................................................................ 718,26
-EEZ5_01 -CONJUNT DE VALVULERIA PER A RADIADOR.......................................................... 3.876,72

07 INSTAL·lACIÓ DE VENTILACIÓ....................................................................................................................... 5.520,61
-EEM3_01 -VENTILADOR-EXTRACTOR, COL.LOCAT ................................................................. 1.692,90
-E757701 -EXTRACTOR FUMS CUINA..................................................................................... 3.827,71

EK INSTAL.LACIÓ DE GAS PROPÀ...................................................................................................................... 12.577,11
-EK1 -CAMBRES REGULADORES DE PRESSIÓ I CABAL..................................................... 481,49
-EK2 -ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ.............................. 1.554,29
-EK3 -DIPÒSITS PER A GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS............................... 393,67
-EE42 -CONDUCTES CIRCULARS METÀL.LICS................................................................... 267,76
-EE4Z -ELEMENTS ESPECIALS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS.................... 113,84
-E757695 -TUBS DE COURE................................................................................................... 1.185,83
-EFB -TUBS DE POLIETILÈ............................................................................................... 502,82
-E757694 -DIPÒSIT DE GAS PROPÀ......................................................................................... 7.690,15
-EKK -REIXETES DE VENTILACIÓ...................................................................................... 33,44
-E757698 -INSTAL·LACIONS INTERIORS.................................................................................. 353,82

EH INSTAL.LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ...................................................................................................................... 46.126,26
EP INSTAL.LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS...................................................................................................... 16.353,73

-EP1 -COMPONENTS DE LA INSTAL·LACIÓ ICT................................................................. 9.680,74
-E757602 -TELEFONIA............................................................................................................ 211,89
-E757606 -SATÈL·LITS............................................................................................................ 0,00
-E757609 -RTV...................................................................................................................... 6.461,10

EG INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES................................................................................................................... 61.844,86
-E757704 -OBRA CIVIL............................................................................................................ 106,60
-E757707 -MÒDULS, ARMARIS................................................................................................ 2.141,62
-EGG -TRANSFORMADORS.............................................................................................. 5.811,81
-E757712 -PRESA DE TERRA.................................................................................................. 4.219,17
-E757716 -DERIVACIONS, CANAL. I CAIXES............................................................................. 6.010,35
-E757719 -QUADRES GENERALS............................................................................................ 20.255,28
-E757721 -CIRCUITS INTERIORS............................................................................................ 9.884,79
-E757722 -PRESES DE CORRENT........................................................................................... 5.454,76
-E757724 -INTERRUPTORS.................................................................................................... 7.960,48

EM INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT.................................................................................. 21.795,69
-E757576 -EXTINTORS........................................................................................................... 345,96
-E757577 -RUIXADORS AUTOMÀTICS..................................................................................... 3.480,94
-EM23_01 -BOCA D'INCENDIS.................................................................................................. 2.854,72
-E757587 -SISTEMA DE DETECCIÓ D'ALARMA......................................................................... 7.807,09
-E757596 -ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA............................................................................... 7.086,82
-E757597 -SENYALITZACIÓ..................................................................................................... 220,16

05 INSTAL·LACIÓ DE PISCINA............................................................................................................................ 8.597,80
-E757534 -IMPULSIÓ I RETORN .............................................................................................. 5.279,59
-E757535 -INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT .............................................................................. 1.573,86
-E757549 -EQUIPAMENT PISCINA........................................................................................... 1.744,35

08 OBRA CIVIL.................................................................................................................................................. 370,66
06 CONTROL DE QUALITAT............................................................................................................................... 2.218,32

16 de juny de 2014

RESUM DE PRESSUPOST
CAPITOL RESUM EUROS

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 345.311,72

19,00% Despeses i benefici industrial .......... 65.609,23

21,00% I.V.A. ...................................................................... 86.293,40

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 497.214,34

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 497.214,34

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-SET MIL DOS-CENTS CATORZE  EUROS amb TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS

, a 16 de juny de 2014.

LA PROPIETAT L´ESTUDIANT

16 de juny de 2014

MARC VALLÉS BERNAT
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A03-DEFINICIÓ GEOMÈTRICA EDIFICI 1. PLANTA BAIXA/PLANTA PRIMERA. 
A04-DEFINICIÓ GEOMÈTRICA EDIFICI 1. ALÇATS FAÇANA NORD I SUD. 
A05- DEFINICIÓ GEOMÈTRICA EDIFICI 1. ALÇATS EST, OEST I SECCIÓ. 
A06- DEFINICIÓ GEOMÈTRICA EDIFICI 2. PLANTA BAIXA. 
A07- DEFINICIÓ GEOMÈTRICA EDIFICI 2. PLANTA PRIMERA. 
A08- DEFINICIÓ GEOMÈTRICA EDIFICI 2. ALÇAT FAÇANA SUD. 
A09- DEFINICIÓ GEOMÈTRICA EDIFICI 2. ALÇAT FAÇANA NORD. 
A10- DEFINICIÓ GEOMÈTRICA EDIFICI 2. ALÇAT FAÇANA EST, OEST I 
SECCIÓ. 
A11- DEFINICIÓ GEOMÈTRICA EDIFICI 3. PLANTA BAIXA/PLANTA 
PRIMERA. 
A12- DEFINICIÓ GEOMÈTRICA EDIFICI 3. ALÇATS, FAÇANA I SECCIÓ. 
A13- DEFINICIÓ GEOMÈTRICA EDIFICI 4. ALÇAT I FAÇANA NORD. 
A14- DEFINICIÓ GEOMÈTRICA EDIFICI 4. ALÇATS I FAÇANES. 
A15- DEFINICIÓ GEOMÈTRICA EDIFICI AUXILIAR. PLANTA, SECCIÓ, 
ALÇATS I FAÇANES. 
A16- DETALLS FAÇANES. 

 
 
PLÀNOLS INSTAL·LACIONS DE LA CASA DE COLÒNIES 

 

1. FONT - INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA I ACS 
 

 FONT-01.- ESQUEMA DE PRINCIPI AFS-ACS-SOLAR. 
 FONT-02.- INSTAL·LACIÓ GENERAL. FONTANERIA. 
FONT-03.- INSTAL·LACIÓ FONTANERIA EDIFICI 1. 
 FONT-04.- INSTAL·LACIÓ FONTANERIA EDIFICI 2 PLANTA BAIXA. 
FONT-05.- INSTAL·LACIÓ FONTANERIA EDIFICI 2 PLANTA PRIMERA. 
 FONT-06.- INSTAL·LACIÓ FONTANERIA EDIFICI 3.  
FONT-07.- INSTAL·LACIÓ FONTANERIA EDIFICI 4. 
 FONT-08.- INSTAL·LACIÓ FONTANERIA EDIFICI AUXILIAR. 

 
 
 

 
FONT-09.- DETALLS CONNEXIÓ XARXA/ARQUETA. 
 FONT-10.- DETALLS CONDUCCIONS INTERIORS.  
FONT-11.- DETALLS CAMBRA DE BANY. 

 FONT-12.- DETALLS CONSTRUCTIUS. 
 

2. SOL - INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA I ACS. 
 

SOL-01.- INSTAL·LACIÓ SOLAR. PLAQUES SOLARS. 
 

3. SAN- INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT  
 

 SAN-01.- ESQUEMA DE PRINCIPI SANEJAMENT. 
 SAN-02.- INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT PLÀNOL GENERAL. 
SAN-03.- INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT EDIFICI 1. 
 SAN-04.- SECCIÓ SANEJAMENT EDIFICI 1. 
SAN-05.- INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT EDIFICI 2 PLANTA BAIXA. 
 SAN-06.- INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT EDIFICI 2 PLANTA PRIMERA. 
SAN-07.- SECCIÓ SANEJAMENT EDIFICI 2. 
 SAN-08.- INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT EDIFICI 3. 
SAN-09.- SECCIÓ SANEJAMENT EDIFICI 3. 
 SAN-10.- INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT EDIFICI 4. 
SAN-11.- SECCIÓ SANEJAMENT EDIFICI 4. 
 SAN-12.- INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT EDIFICI AUXILIAR. 
SAN-13.- DETALLS CONSTRUCTIUS. 
SAN-14.- DETALL E.D.A.R. 
 SAN-15.- DETALL POU ABSORCIÓ RESIDUALS/PLUVIALS. 

 

4. CALEF- INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 
 

CALEF-01.- ESQUEMA DE PRINCIPI EDIFICI 1. 
 CALEF-02.- INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ EDIFICI 1. 
CALEF-03.- ESQUEMA DE PRINCIPI EDIFICI 2. 
 CALEF-04.- INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ EDIFICI 2 PLANTA BAIXA. 
CALEF-05.- INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ EDIFICI 2 PLANTA PRIMERA. 
 CALEF-06.- ESQUEMA DE PRINCIPI EDIFICI 3. 
CALEF-07.- INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ EDIFICI 3. 
 CALEF-08.- ESQUEMA DE PRINCIPI EDIFICI 4. 
CALEF-09.- INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ EDIFICI 4. 
 CALEF-10.- INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ EDIFICI AUXILIAR. 
CALEF-11.- DETALLS CONSTRUCTIUS. 
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5. GAS- INSTAL·LACIÓ DE GAS PROPÀ 

 
GAS-01.- ESQUEMA DE PRINCIPI GAS PROPÀ 
 GAS-02.- INSTAL·LACIÓ GAS PROPÀ PLÀNOL GENERAL. 
GAS-03.- DETALL DIPÒSIT I CANONADES. 
 GAS-04.- DETALLS REGULADOR I VAINES. 

 

6. ELEC- INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ 
 

ELEC-01.- ESQUEMA ELÈCTRIC GENERAL 
 ELEC-02.- INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT PLÀNOL GENERAL. 
ELEC-03.- ESQUEMA ELÈCTRIC EDIFICI AUXILIAR I PISCINA. 
 ELEC-04.- INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT EDIFICI AUXILIAR. 
ELEC-05.- ESQUEMA ELÈCTRIC EDIFICI 1. 
 ELEC-06.- INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT EDIFICI 1. 
ELEC-07.- ESQUEMA ELÈCTRIC EDIFICI 2. 
 ELEC-08.- ESQUEMA ELÈCTRIC CALDERA. 
ELEC-09.- INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT EDIFICI 2 PLANTA BAIXA. 
ELEC-10.- INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT EDIFICI 2 PLANTA PRIMERA. 
ELEC-11.- ESQUEMA ELÈCTRIC EDIFICI 3. 
 ELEC-12.- ESQUEMA ELÈCTRIC CUINA. 
ELEC-13.- INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT EDIFICI 3. 
ELEC-14.- ESQUEMA ELÈCTRIC EDIFICI 4. 
 ELEC-15.- INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT EDIFICI 4. 
ELEC-16.- INSTAL·LACIÓ PRESA DE TERRA PLÀNOL GENERAL. 

 
  

7. TELEC- INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 
 

TELEC-01.- ESQUEMA PRINCIPI TELECOMUNICACIONS  
 TELEC-02.- PLÀNOL GENERAL TELECOMUNICACIONS  
TELEC-03.- INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS EDIFICI 4 PLANTA 
BAIXA. 
 TELEC-04.- INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS EDIFICI 1. 
TELEC-05.- INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS EDIFICI 2 PLANTA 
BAIXA. 
 TELEC-06.- INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS EDIFICI 3. 
TELEC-07.- INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS EDIFICI AUXILIAR. 
  

 
 
 
 
 

 
8. INC- INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 

 
INC-01.- ESQUEMA PRINCIPI BIE'S I DETECCIÓ  
 INC-02.- INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ INCENDIS EDIFICI 1.  
INC-03.- INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ OCUPANTS EDIFICI 1. 
 INC-04.- INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ INCENDIS EDIFICI 2 PLANTA BAIXA. 
INC-05.- INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ OCUPANTS EDIFICI 2 PLANTA 
BAIXA. 
 INC-06.- INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ INCENDIS EDIFICI 2 PLANTA PRIMERA. 
INC-07.- INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ OCUPANTS EDIFICI 2 PLANTA 
PRIMERA. 
INC-08.- INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ INCENDIS EDIFICI 3. 
 INC-09.- INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ OCUPANTS EDIFICI 3. 
INC-10.- INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ INCENDIS EDIFICI 4. 
INC-11.- INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ OCUPANTS EDIFICI 4. 
 INC-12.- INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ INCENDIS EDIFICI AUXILIAR. 
INC-13.- INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ OCUPANTS EDIFICI AUXILIAR. 

 

9. PISC- INSTAL·LACIÓ DE PISCINA 
 

PISC-01.- INSTAL·LACIONS PISCINA 
PISC-02.- INSTAL·LACIONS EDIFICI PISCINA 

 

10. DETALL DE CANALITZACIONS PER EXTERIOR 
 

EXT-01.- DETALL CANALITZACIONS PER EXTERIOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

























































































































ESCUELA
POLITECNICA
SUPERIOR DE

CONTENIDO :

PROYECTO FINAL DE CARRERA :

TUTORES :

Equip de mesura TMF-10

KVArch

3x400/230

Transformador

CIA

L.T.

equipotencial.
protecció
Connexió a

Cu 35 mm2

Cable
RV 0.6/1 KV.

1TTx25-Coure

3Fx25-Coure
1Nx16-Coure

IN160
10 KA poder de tall
160 A Relé Tèrmic

CaigudaTensió=0.29%

ID 0.30 A
Sel 0.2 s.

160

CGP-7-160
gG

TMF10
80-160 A

Tensió Assignada 0,6/1Kw
Cable Multiconductor Superficial

200/5A

Fusibles DIN 1

SECCIONADOR
160A

1TTx6-Coure

3Fx6-Coure
1Nx6-Coure

XLPE
Multiconductors 
en Muntatge Superficial

Muntatge B2

XLPE
Multiconductors 
en Muntatge Superficial

Muntatge B2

XLPE
Multiconductors 
en Muntatge Superficial

Muntatge B2

XLPE
Multiconductors 
en Muntatge Superficial

Muntatge B2

XLPE
Multiconductors 
en Muntatge Superficial

Muntatge B2

XLPE
Multiconductors 
en Muntatge Superficial

Muntatge B2

XLPE
Multiconductors 
en Muntatge Superficial

Muntatge B2

CaigudaTensió=0.36%

1TTx6-Coure

3Fx6-Coure
1Nx6-Coure

CaigudaTensió=0.38%

1TTx6-Coure

3Fx6-Coure
1Nx6-Coure

CaigudaTensió=0.20%

1TTx6-Coure

3Fx6-Coure
1Nx6-Coure

CaigudaTensió=0.47%

1TTx6-Coure

3Fx6-Coure
1Nx6-Coure

CaigudaTensió=0.38%

1TTx6-Coure

3Fx6-Coure
1Nx6-Coure

CaigudaTensió=0.36%

1TTx6-Coure

3Fx6-Coure
1Nx6-Coure

Potència
CalculadaInstal·ladaQuadre elèctric

EDIFICI 1

EDIFICI 2

EDIFICI 3

EDIFICI 4

EDIFICI AUXILIAR

PISCINA

CALDERA

CUINA

TELECOMUNICACIONS

E.D.A.R.

CaigudaTensió=0.35%

1TTx6-Coure

3Fx6-Coure
1Nx6-Coure

XLPE
Multiconductors 

Muntatge B2

CaigudaTensió=0.28%

1TTx6-Coure

3Fx6-Coure
1Nx6-Coure

XLPE
Multiconductors 

Muntatge B2

CaigudaTensió=0.37%

1TTx6-Coure

3Fx6-Coure
1Nx6-Coure

XLPE
Multiconductors 

Muntatge B2

en Muntatge Superficial

en Muntatge Superficial

en Muntatge Superficial

TOTAL
Coeficient 0,8

14515 17432

11048 12520

13104 17667

14143 17057

810 1058

5432 5618

6540 6652

2000 2000

7600 7856

4000 4000

79192 91860
63354 73488

ID 0.30 A
Sel 0.2 s.

ID 0.30 A
Sel 0.2 s.

ID 0.30 A
Sel 0.2 s.

ID 0.30 A
Sel 0.2 s.

ID 0.30 A
Sel 0.2 s.

ID 0.30 A
Sel 0.2 s.

ID 0.30 A
Sel 0.2 s.

ID 0.30 A
Sel 0.2 s.

ID 0.30 A
Sel 0.2 s.

INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT

QUADRE ELÈCTRIC

LLEGENDA

INTERRUPTOR UNIPOLAR EMPOTRAT

COMMUTADOR UNIPOLAR EMPOTRAT

COMMUTADOR ENCREUAMENT EMPOTRAT

BASE ENDOLL EMPOTRAT 16A

BASE ENDOLL EMPOTRAT 25A

DETECTOR DE PRESCÈNCIA

APLIC PARET EXTERIOR

LLUMINÀRIA DOWNLIGHT EMPOTRADA

LLUMINÀRIA DOWNLIGHT EMPOTRADA ESTANCA

PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA

LLUM. FLUORESCENT SENZILLA ADOSAT AL SOSTRE

FLUORESCENT SENZILL TL5

LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

LLUMINÀRIA DE PROJECCIÓ EXTERIOR

APARELL DE MOTOR

LÍNIA DE TERRA

INTERRUPTOR PIA AMB INTERRUPTOR DIFERENCIAL

INTERRUPTOR PIA

M

TUTOR:
ESCOLA
POLITECNICA
SUPERIOR
D'EDIFICACIÓ
DE
BARCELONA

D. Enrique Capdevila Gaseni
PLÀNOL :

ESCALA :ALUMNE :

PROJECTE FINAL DE GRAU

-
Nº PLÀNOL :

Marc Valles Bernat

ESQUEMA ELÈCTRIC GENERAL
INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT
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ELEC-01





RV 0.6/1 kV.

Enllumenat
RV 0.6/1 kV.

Emergències
RV 0.6/1 kV.

Sala de Màquines

4x2.5 mm2 +TT

E9
7

107

2X
36

W

2X
36

W

Endolls

2x2.5 mm2 +TT

2x2.5 mm2 +TT

Exterior

12
7

12
8

4x2.5 mm2 +TT

RV 0.6/1 kV.
Bombes piscina

M

50
00

W

108

2X
18

W

2X
18

W

L 35 L 35.1

L 35.2

L 37 L 37.1

L 37.2

L 36

Esquema de Principi Elèctric Edifici Auxiliar

RV 0.6/1 kV.

Enllumenat
RV 0.6/1 kV.

Emergències
RV 0.6/1 kV.

Habitació

2x2.5 mm2 +TT

E9
6

104

2X
18

W

Endolls

2x2.5 mm2 +TT

2x2.5 mm2 +TT

Lavabo

105

12
3

12
4

Sala tècnica 1 Sala tècnica 2 Exterior

RV 0.6/1 kV.

2x2.5 mm2 +TT
Endolls cambres humides

38

1X
14

W

2X
18

W

2X
18

W

2X
18

W

1X
14

W

102

2X
18

W

103

2X
18

W

106

2X
18

W

12
5

12
6

L 37.1

L 37.2

L 38 L 38.1

L 38.2
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PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA

LLUM. FLUORESCENT SENZILLA ADOSAT AL SOSTRE
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ELEC-03

AUXILIAR

PISCINA





2x2.5 mm2 +TT

Endolls Sala Estar

RV 0.6/1 kV.

Esquema de Principi Elèctric

Endolls c. humides

RV 0.6/1 kV.

RV 0.6/1 kV.

Emergències P1
Edifici 1 Quadre General

RV 0.6/1 kV.

1

Enllumenat P1

1X
26

W

1X
26

W

Habitació 1 Endolls
RV 0.6/1 kV.

Enllumenat
RV 0.6/1 kV.

12 13

20 21

10 11

Quadre en

2x2.5 mm2 +TT

2x2.5 mm2 +TT

2x2.5 mm2 +TT

2x2.5 mm2 +TT

2x2.5 mm2 +TT

Habitació 2
Quadre en

Habitació 3
Quadre en

Habitació 4
Quadre en

Habitació 5
Quadre en

Habitació 6
Quadre en

1817161514

Endolls c. humides
RV 0.6/1 kV.

2

2x2.5 mm2 +TT

Habitació 7
Quadre en

RV 0.6/1 kV.

Endolls
RV 0.6/1 kV.

Enllumenat

Endolls c. humides

22

2x2.5 mm2 +TT

2x2.5 mm2 +TT

ÍDEM QUADRE HABITACIÓ 2

RV 0.6/1 kV.

2x2.5 mm2 +TT

ÍDEM QUADRE HABITACIÓ 2

ÍDEM QUADRE HABITACIÓ 2

ÍDEM QUADRE HABITACIÓ 2

ÍDEM QUADRE HABITACIÓ 2

2x2.5 mm2 +TT
Extractors

RV 0.6/1 kV.

2x2.5 mm2 +TT
Endolls

RV 0.6/1 kV.

RV 0.6/1 kV.

Emergències PB
RV 0.6/1 kV.

Enllumenat interior

2x2.5 mm2 +TT

2x2.5 mm2 +TT

2x2.5 mm2 +TT
Enllumenat exterior

RV 0.6/1 kV.

Planta baixa
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ESQUEMA EDIFICI 1
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ELEC-05

EDIFICI 1





2x2.5 mm2 +TT
Endolls

RV 0.6/1 kV.

RV 0.6/1 kV.

Emergències
RV 0.6/1 kV.

42

Enllumenat interior

43 44

2x2.5 mm2 +TT

2x2.5 mm2 +TT

2x2.5 mm2 +TT
Enllumenat exterior

RV 0.6/1 kV.

Comú

Habitació 1
Quadre en

Endolls
RV 0.6/1 kV.

Enllumenat
RV 0.6/1 kV.

48 49

2x2.5 mm2 +TT

2x2.5 mm2 +TT

Endolls c. humides

15 16

2x2.5 mm2 +TT
Bombes calefacció

RV 0.6/1 kV.

2x2.5 mm2 +TT
Extractors banys

RV 0.6/1 kV.

Habitació 2
Quadre en

Habitació 3
Quadre en

Habitació 4
Quadre en

ÍDEM QUADRE HABITACIÓ 1

ÍDEM QUADRE HABITACIÓ 1

ÍDEM QUADRE HABITACIÓ 1
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LLUMINÀRIA DOWNLIGHT EMPOTRADA 

LLUMINÀRIA DOWNLIGHT EMPOTRADA ESTANCA 

PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA
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INTERRUPTORES DIFERENCIALS SEGONS MI BT 016.1.2:

RV 0.6/1 kV.

RV 0.6/1 kV.

RV 0.6/1 kV.

Sala Caldera

2x2.5 mm2 +TT
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INTERRUPTOR UNIPOLAR EMPOTRAT

COMMUTADOR UNIPOLAR EMPOTRAT

COMMUTADOR ENCREUAMENT EMPOTRAT

BASE ENDOLL EMPOTRAT 16A

BASE ENDOLL EMPOTRAT 25A

DETECTOR DE PRESCÈNCIA

APLIC PARET EXTERIOR

LLUMINÀRIA DOWNLIGHT EMPOTRADA

LLUMINÀRIA DOWNLIGHT EMPOTRADA ESTANCA

PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA

LLUM. FLUORESCENT SENZILLA ADOSAT AL SOSTRE
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LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

LLUMINÀRIA DE PROJECCIÓ EXTERIOR

APARELL DE MOTOR

LÍNIA DE TERRA

INTERRUPTOR PIA AMB INTERRUPTOR DIFERENCIAL

INTERRUPTOR PIA

M

TUTOR:
ESCOLA
POLITECNICA
SUPERIOR
D'EDIFICACIÓ
DE
BARCELONA

D. Enrique Capdevila Gaseni
PLÀNOL :

ESCALA :ALUMNE :

PROJECTE FINAL DE GRAU

-
Nº PLÀNOL :

Marc Valles Bernat

ESQUEMA CALDERA
INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS D'UNA CASA DE COLÒNIES
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2x2.5 mm2 +TT
Endolls PB

RV 0.6/1 kV.

RV 0.6/1 kV.

Emergències PB
RV 0.6/1 kV.

63

Enllumenat interior

64 65

2x2.5 mm2 +TT

2x2.5 mm2 +TT

2x2.5 mm2 +TT
Enllumenat exterior

RV 0.6/1 kV.

Planta baixa

2x2.5 mm2 +TT
Bombes calefacció

RV 0.6/1 kV.

2x2.5 mm2 +TT
Projector exterior 1

RV 0.6/1 kV.

RV 0.6/1 kV.
Emergències

2x2.5 mm2 +TT

Planta primera

RV 0.6/1 kV.
Enllumenat interior

2x2.5 mm2 +TT

Planta primera

2x2.5 mm2 +TT
Endolls P1

RV 0.6/1 kV.

80 81 82

2x2.5 mm2 +TT
Projector exterior 2

RV 0.6/1 kV.

2x2.5 mm2 +TT
Projector exterior 3

RV 0.6/1 kV.

INTERRUPTORES DIFERENCIALS SEGONS MI BT 016.1.2:
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EDIFICI 3



RV 0.6/1 kV.

2x2.5 mm2 +TT
Emergències

RV 0.6/1 kV.

4x2.5 mm2 +TT

4x4 mm2 +TT

RV 0.6/1 kV.
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Esquema de Principi Elèctric Quadre cuina
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2x2.5 mm2 +TT
Endolls

RV 0.6/1 kV.

Esquema de Principi Elèctric

Endolls c. humides
RV 0.6/1 kV.

RV 0.6/1 kV.

Emergències

Edifici 4 Quadre General

RV 0.6/1 kV.

Enllumenat P2

2x2.5 mm2 +TT

2x2.5 mm2 +TT

2x2.5 mm2 +TT

2x2.5 mm2 +TT
Endolls

RV 0.6/1 kV.

Endolls c. humides
RV 0.6/1 kV.

RV 0.6/1 kV.

Emergències
RV 0.6/1 kV.

Enllumenat PB

2x2.5 mm2 +TT

2x2.5 mm2 +TT

2x2.5 mm2 +TT

2x2.5 mm2 +TT
Bombes calefacció

RV 0.6/1 kV.

INTERRUPTORES DIFERENCIALS SEGONS MI BT 016.1.2:
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