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RESUM 
 
El present projecte consisteix en el desenvolupament d’un projecte executiu d’instal∙lacions d’un poliesportiu a 
Reus, constituït per una planta baixa, on es troben els serveis administratius/recepció de l’entitat, els vestuaris, 
la pista poliesportiva i el rocòdrom, i la planta primera, on es troben les graderies i una sala polivalent. 
 
L’objectiu del projecte és   definir  les característiques generals de disseny  i dimensionat de  les  instal∙lacions de: 
protecció contra incendis, que asseguren l’edifici amb els mitjans de protecció i d’evacuació, la instal∙lació de gas 
natural,  la  instal∙lació  de  fontaneria,  la  instal∙lació  d’evacuació  d’aigües  pluvials  i  residuals,  la  instal∙lació 
d’il∙luminació  interior,  la  instal∙lació  elèctrica  de  baixa  tensió  que  dóna  servei  a  totes  les  càrregues,  tant 
d’il∙luminació com de força, i la instal∙lació de telecomunicacions per dotar l’edifici de veu i dades.  
Amb la finalitat de respectar el medi ambient, s’utilitzaran energies renovables, com són la instal∙lació de plaques 
solars  a  la  coberta  de  l’edifici,  per  reduir  el  consum  de  l’energia  convencional,  utilitzar  lluminàries  de  baix 
consum (leds) i la col∙locació de sensors lumínics per aprofitar al màxim la llum solar. 
 
Per l’elaboració del projecte s’han tingut en compte les normatives vigents: el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), el 
Reglament de les Instal∙lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE), el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), 
les normes UNE d’obligat compliment i les ordenances metropolitanes i municipals de Tarragona. 
 
El  projecte  en  qüestió  s’estructurà  en  dos  volums,  en  un  d’ells  hi  trobarem  tota  la  informació  referent  a  la 
memòria de cada  instal∙lació, els annexos de càlcul, el pressupost  i el plec de condicions,  i en  l’altre volum, hi 
trobarem la representació gràfica de les diferents instal∙lacions en l’espai paper. 
 
S’han estudiat tres possibles hipòtesis d’energies renovables per substituir la caldera de gas, que són: bomba de 
calor  geotèrmica,  bomba  de  calor  aerotèrmica  i  caldera  biomassa,  totes  elles  recolzades  per  l’energia  solar 
tèrmica. Són solucions que treballen amb energies renovables, redueixen el consum de CO2 i generen un estalvi 
important en el consum anual de l’usuari, gràcies a la seva eficiència. 
 

RESUM 
 
The current project consists of the development of an executive project related to a sports complex  located  in 
Reus. It is made up of a ground floor, where the management services/reception desk, the changing rooms, the 
sports court and the climbing wall are located and the first floor where the bleachers and a multi‐use room can 
be found. 
 
The project’s goal  is  to establish  the general design and measuring  features of  the  following  facilities:  the  fire 
protection  system  providing  the  building  with  a  protection  and  an  evacuation  system;  the  natural  gas  and 
plumbing systems; the drainage well evacuation system and the sewage evacuation; the interior lighting system, 
the  low  voltage  electrical  facilities  providing  services  to  all  the  charges,  both  lighting  and  voltage  and  the 
telecommunications facilities providing the building with voice and data. 
 
With  the aim to preserve  the environment, renewable energies will be used,  for example, solar wafers will be 
installed  on  the  building’s  roof  to  reduce  the  conventional  energy  consumption,  the  use  of  low  voltage 
illuminations (LED) and the placement of light devices to leverage the sunlight to the maximum. 
 
Current  Spanish  rules  have  been  taken  into  account  when  designing  the  project:  the  CTE  (the  technical 
Construction  Code),  the  RITE  (the  regulations  for  the  building’s  thermal  systems),  the REBT  (the  low  voltage 
electrical  engineering  rules),  the  UNE’s  regulations  of  compulsory  compliance  and  the  metropolitan  and 
municipal rules of Tarragona. 
 
The present project will be divided in two volumes. In one of them, we will find all the information regarding the 
system content, the calculation attachments,  the budget and the conditions.  In  the other volume, we will  find 
the graphic representation for all facilities on the paper space. 
 
Three different theories of renewable energies have been evaluated to replace the gas boiler. They are as follow: 
geothermal heat pump, aerothermal heat pump and biomass boiler. All of them are supported by thermal solar 
energy. They are  solutions  that work with  renewable energies;  they  reduce  the CO2  consumption and  create 
important savings in the annual user’s consumption, thanks to its efficiency.  
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GLOSARI /GLOSSARY 
 
Terminologia de fontaneria 

 
- Ascendents (o muntants): canonades verticals que enllacen el pis inferior amb el pis superior. 
 

- Aixeta mescladora: utilitza una única sortida per  l’aigua calenta  i  l’aigua freda, per evitar que  la calenta 
surti una temperatura excessiva. 
 

- Cabal: quantitat d’aigua que passar per una canalització. És el volum de  líquid que travessa una secció 
qualsevol e la conducció per unitat de temps. Expressada normalment en l/seg. 

 

- Cabal instantani: volum d’aigua subministrada per unitat de temps. 
 

- Cabal simultani: cabal que es produeix per un  funcionament  lògic simultani dels aparells de consum o 
unitats de subministrament, que dependrà del coeficient de simultaneïtat (K). 

 

- Comptador general: aparell que mesura la totalitat dels consums produïts a l’edifici. 
 

- Cop d’ariet: es produeix quan es s’atura de sobte  la circulació de  l’aigua en un canonada a causa d’un 
tancament brusc de  la  clau de pas o de  l’aixeta, el que provoca un augment de  la pressió de  l’aigua, 
acompanyat de sorolls molestos. 
 

- Diámetro nominal: número convencional que sirve de referencia y forma parte de la identificación de los 
diversos elementos que se acoplan entre sí en una instalación, pudiéndose referir al diámetro interior o 
en el exterior. Vienen especificados en las normas UNE correspondientes a cada tipo de tubería. 
 

- Dipòsit d’acumulació: dipòsit que servirà per acumular aigua calenta produïda per la caldera, evitant així, 
la continua arrencada i aturada d’ella i garantint un volum d’aigua calenta constant. 

 

- Derivació d’aparell: canonada que enllaça la derivació particular amb un aparell de consum. 
 

- Instal∙lació general: conjunt de canonades i elements de control i regulació que enllacen l’escomesa amb 
la instal∙lació interior. 

 

- Escomesa:  canonada  que  enllaça  la  instal∙lació  general  de  l’edifici  amb  la  xarxa  exterior  de 
subministrament. 

 

- Local humit: local en el qual es troben els aparells que consumeixen aigua, alimentats per les derivacions 
dels aparells de la instal∙lació interior. 

 

- Clau  de  pas:  clau  col∙locada  en  el  tub  d’alimentació  que  pot  tallar  el  pas  de  l’aigua  cap  a  la  resta 
d’instal∙lació. 

 

- Clau  de  registre:  clau  col∙locada  al  final  de  l’escomesa  que  permet  tancar  el  pas  de  l’aigua  cap  a  la 
instal∙lació de l’edifici. 

 

- Passamurs: orifici realitzat en el mur d’un tancament de l’edifici pel pas d’una canonada, de manera que 
aquesta quedi solta i pugui dilatar‐se lliurament. 

 

- Pèrdua de càrrega: es deguda al  fregament que existeix entre  les parets de  la canonada  i el  líquid que 
circula en el seu interior. 

 

- Pressió: és el resultat d’aplicar una força per una superfície. S’expressa en kg/cm², atmosferes (atm) o en 
metres columna d’aigua (mca). 

 

- Purgar: consisteix en eliminar o evacuar l’aire de les canonades de la instal∙lació. 
 

- Tub d’alimentació: canonada que enllaça  la clau de  tall general amb  les derivacions  individuals a cada 
cambra humida al tractar‐se d’un sol usuari. 

 

- Vàlvula de retenció: dispositiu que  impedeix automàticament el pas del fluid en el sentit contrari al del 
funcionament normal. 

 

- Vàlvula de seguretat: dispositiu que s’obra automàticament quan la pressió del circuit és superior al valor 
predeterminat, descarregant l’excés de pressió a l’atmosfera. 

 
 Plumbing terminology 
 

 Upward (or struts): vertical pipes that  link the main distributor to the particular  interior  installations or 
collective derivations. 
 

 Tap  blender:  it  uses  an  only  exit  for  hot  and  cold water,  to  avoid  that  the  hot  go  out  to  excessive 
temperature. 
 

 Flow:  it  is the quantity of water that goes through a canalisation.  It  is the volume of  liquid that crosses 
any section of the conduction in the unit of time. It is usually expressed in l/seg. 
 

 Instantaneous flow: volume of water supplied by unit of time. 
 

 Simultaneous flow: flow produced by simultaneous logical operation of devices of consumption or units 
of supply. 

 

 General meter: device that measures the whole of the consumptions produced in the building. 
 

 Water hammer: Phenomenon produced when the circulation of the water in a pipe stops suddenly. This 
may happen as a result of having closed a key of step or a tap, what motivates an increase of the water 
pressure, accompanied of annoying noises. 

 

 Nominal diameter: conventional number that serves as a reference and forms part of the  identification 
of the diverse elements that join in an installation, referring to the inner diameter or to the outside one. 
They are sold specified to the norms UNE corresponding to each type of pip. 
 

 Water tank : tank that will accumulate hot water produced by the boiler , thus avoiding the continuous 
starting and stopping it and ensuring a constant volume of hot water . 
 

 Branch of  the device: pipe  that  links  the particular branch or one of  its sub branches with a device of 
consumption. 

 

 Connection: Pipe that links the general installation of the building to the external network of supply. 
 

 Wet spot: spot where there are water consuming devices, fed by the branch of device of the particular 
interior installation. 
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 Shutoff valve: Key situated in the feeding pipe so that the step of the water can be cut off to the rest of 
the  inner  installation.  It will be situated of  the  joint of  the connection with  the  feeding pipe, near  the 
threshold of the door in the interior of the building.  

 

 Key of  register: key situated at  the end of  the connection so  that  to close  the water  flow  to  the  inner 
installation.  It will  be  situated  on  the  connection  in  the  public  road,  near  of  the  building.  It will  be 
handled it exclusively by authorised person. Neither the owners nor other people can manipulate it. 

 

 Wall bypasser: hole  in  the wall of a  closing  for  the  crossing of a pipe,  so  that  this  remains  loose and 
allows the free dilatation. 

 

 Loss of load: it owes to the friction that exists between the walls of the pipe and the liquid that circulates 
through its interior. 

 

 Pressure: it is the result to apply strength on a surface. It’s expressed in kg/cm², atmospheres (atm) or in 
meters column of water (mca). 

 

 Draining: it consists of getting rid of the air of the pipes of the installation. 
 

 Tube of feeding: pipe that links the key of step of the building to the battery of counters or the general 
counter. If possible, it will remain visible in its entire route, and if there are building inconvenience it will 
remain buried,  lodged  in a canalisation  full of  sand.  It will have a  register  in  its  sides which allow  the 
inspection and control of possible escapes. 

 

 Safety valve: device that opens automatically when the pressure of the circuit goes up above the value of 
defective, downloading  the  excess of pressure  to  the  atmosphere.  Its  escape will be  taken back  to  a 
drainpipe. 

 

 Speed of the water: the water will circulate through the inside of the pipe at a specific speed depending 
on  the  volume,  on  the  diameter,  of  the  conduction…The  speeds  of  circulation  of water  have  to  be 
between limited values, maximum and minimum, of 0.5 m/sec and 2.0m/sec, respectively. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminologia energia solar  
 

- Bescanviador de plaques: dispositiu utilitzat per transferir calor entre dos fluids. 
 

- Bomba de recirculació: bomba que treballa en funció de  la  lectura de  les sondes tèrmiques  i   això farà 
que la bomba es posi en funcionament o s’aturi. 

 

- Irradiació solar:  energia incident per unitat de superfície sobre un pla per un temps donat. Es mesura en 
kWh/m². 

 

- Potència de  la  instal∙lació  solar  tèrmica o potència nominal:  suma de  les potències dels  inversors que 
intervenen en les tres fases de la instal∙lació en condicions normals de funcionament. 

 

- Purgador  d’aire:  permet  la  sortida  de  l’aire  acumulat  en  el  circuit,  ubicat  en  el  punt més  alt  de  la 
instal∙lació. 

 

- Radiació Solar Global mitjana anual: energia procedent del Sòl que arriba a una determinada superfície. 
 

- Radiació solar: conjunt d’emissions electromagnètiques emeses pel Sòl. 
 

- Sonda: encarregada de la lectura de la temperatura en diferents punts del circuit, en el col∙lector solar i 
en el dipòsit d’acumulació Solar. 

 

- Vàlvula antiretorn: vàlvula que impedeix que el fluid circuli en sentit contrari al normal. 
 

- Vàlvula de tall: encarregada d’independitzar les zones del circuit 
 
Solar energy terminology 

 Exchanger plates: device used to transfer heat between two fluids 
 

 Circulation pump: pump that works depending on the reading of the drill. 
 

 Solar  irradiation:  energy  incident  by  surface  unit  on  a  plateau  given,  obtained  by  integration  of  the 
irradiance during an interval of time given, usually an hour or a day. It measures in kWh/m². 

 

 Nominal power: sum of the nominal power of the investors (the specified by the manufacturer) that take 
part at the three phases of the installation in normal operation conditions. 

 

 Bleeder: it allows the exit of air accumulated in the circuit. 
 

 Annual global daily solar radiation average: energy coming from the sun and reaching a specific surface 
(global), taking the annual value as the sum of daily average values.  

 

 Solar radiation: energy coming from the sun in the shape of the only in shape of electromagnetic waves. 
 

 Drill: it is the one in charge of reading the temperature in different points of the circuit. 
 

 Backwater valve: valve that only allows the circulation of fluid in one direction. 
 

 Shutoff valve: It is in charge of freeing the circuit zones. 
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Terminologia sanejament 
 

- Aigües pluvials: aigües procedents de la precipitació natural, bàsicament sense contaminar. 
 

- Aigües residuals: procedeixen de la utilització dels aparells sanitaris de l’edifici. 
 

- Aparells  sanitaris  domèstics:  elements  que  pertanyen  a  l’equipament  higiènic  dels  edificis  que  estan 
alimentats per aigua i són utilitzats per la neteja o el lavabo, tals com: dutxa, lavabo, urinari,.. 

 

- Baixant:  canalització  que  condueix  verticalment  les  aigües  pluvials  des  de  les  boneres  sifòniques  de 
coberta i les aigües residuals fins el pericó de peu de baixant o fins un col∙lector suspès. 

 

- Col∙lector: canalització que condueix les aigües horitzontalment, suspesos o enterrats. 
 

- Pericó    general  de  l’edifici:  punt  de  connexió  entre  la  xarxa  privada  i  la  pública,  a  la  que  arriben  els 
col∙lectors procedents de l’edifici i del que surt l’escomesa capa  ala xarxa general de sanejament. 

 

- Xarxa d’evacuació: conjunt de conduccions, accessoris i unions utilitzades per recollir i evacuar les aigües 
residuals i pluvials d’un edifici. 

 

- Xarxa de petita evacuació: xarxa que uneix els desguassos dels aparells sanitaris fins al baixant. 
 

- Sifonament: fenomen d’expulsió de l’aigua fora del segell hidràulic per efecte de les variacions depressió 
en els sistemes d’evacuació i ventilació. 

 

- Sistema  separatiu: és aquell en que  les derivacions, baixants  i col∙lectors  són  independents per aigües 
residuals i pluvials, unificant‐se ambdues xarxes en el pericó general de l’edifici. 

 

- Tub de ventilació: tub destinat a  limitar  les fluctuacions de pressió en el  interior del sistema de tubs de 
descàrrega. 

 

- Unitat de desguàs: és el cabal que correspon a 0,47dm³/s i representa el pes que un aparell sanitari té en 
l’avaluació dels diàmetres d’una xarxa d’evacuació. 

 

- Vàlvula d’aireació: vàlvula que permet l’entrada d’aire en el sistema però no la sortida, amb la finalitat de 
limitar les fluctuacions de pressió (oscil∙lacions, incrementar i reduir) dins del sistema de desguàs. 

 

- Ventilació  primari:  subsistema  que  té  com  objectiu  l’evacuació  de  l’aire  del  baixant  per  evitar 
sobrepressions  i supressions en  la mateixa duran el seu funcionament  i consisteix en  la prolongació del 
baixant per sobre de la última planta fins la coberta de forma que quedi en contacte amb l’exterior. 

 

- Pericó a peu de baixant: es col∙loquen al peu del baixant d’aigües pluvials o residuals per poder registrar 
el tram de connexió del baixant amb el col∙lector enterrat. 

 

- Pericó  de  pas:  s’utilitzen  per  connectar,  com  a  màxim  tres  col∙lectors,  de  la  xarxa  de  d’evacuació 
soterrada. Poden ser registrables. 

 

- Pericó sifònic: es col∙loquen abans de  la connexió amb  la xarxa general, per evitar mal olor de  la xarxa 
pública. Seran registrables. 

 

- Cota d’evacuació: diferència d’altura entre el punt d’evacuació més baix de  l’edifici  i el de  la connexió 
amb la xarxa de sanejament pública. 

 

- Maneguet  de  dilatació:  accessori  amb  la  funció  d’absorbir  les dilatacions  i  contraccions  lineals  de  les 
conduccions provocades per canvis de temperatura,. 

 

- Maneguet  entremig:  accessori destinat  a  compensar  les diferències de dimensió o de material  en  les 
unions entre els tubs.  

 

- Tancament hidràulic: dispositiu que reté una determinada quantitat d’aigua que  impedeix el pas d’aire 
fètid des de  la xarxa d’evacuació als  local on es troben  instal∙lats els aparells sanitaris, sense afectar al 
flux de l’aigua a través d’ell. 

 
 Evacuation terminology 
 

 Rain waters: waters coming from rain, basically non‐polluted waters. 
 

 Sewage: waters coming from the use of the common sanitary devices of the buildings. 
 

 Stack: canalisations that drive vertically the pluvial waters from the roof drains in cover and the gutters 
and the residual waters from the networks of small evacuation and toilets until the casket on the bottom 
of the downpipe or until the suspended collector. 
 

 Collector: canalisation that drives the waters from the downpipes until the network of sewerage. 
 

 General building stand: connection point between the private network and the public to the collectors 
who come from the building and leaves the connection layer wing mains sewerage. 
 

 Drainage system: group of conductions, accessories and unions used to collect and evacuate the residual 
and pluvial waters of a building. 
 

 Small drainage system: network joining the sanitary drains to stack. 
 

 Siphoning:  Phenomenon  of  expulsion  of  water  out  of  the  hydraulic  stamp  due  to  the  variations  of 
pressure in the systems of evacuation and ventilation. 

 

 Separative system: those  in what the branches, downpipes and collectors are  independent  for residual 
and pluvial waters, joining both networks general building stand.  

 

 Pipe  of  ventilation:  pipe  used  to  limit  the  fluctuations  of  pressure  in  the  interior  of  the  downbading 
system of pipes. 
 

 Drain unit: the volume that corresponds to 0,47dm³/s and represents the weight that a device  is  in the 
evaluation of health diameters of a drainage system. 

 

 Ventilating valve: it allows the entry of air in the system but never its exit, so as to limit the fluctuations 
of pressure in the system of drainpipe. 
 

 Primary ventilation: subsystem that has as a function the evacuation of the air in the downpipe to avoid 
overpressures  and  subpressures  in  the  same  during  its working.  It  consists  of  the  elongation  of  the 
downpipe above the last floor until the cover in order to remain in contact with the external atmosphere 
and above the inhabited places. 
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 Manhole: elbow reinforced as a connection with the collector or casket, called of foot of downpipe that 
resists the impact of the solids. 
 

 Sump: they are used to connect two pipes and in the cases the axes of which form an angle for those that 
do not exist pieces bent normalised. They can be recordable. 
 

 Drip box: they are situated before the connections with the general network, to avoid bad smells to the 
private network. They are recordable. 

 

 Height of evacuation: difference of height between lowest point of draining in the building and the one 
of  connection  to  the network of poured.  In occasions  it will be necessary  the placing of  a  system of 
pumping to evacuate part of the residual waters generated in the building. 

 

 Expansion sleeve: accessory with the function of absorbing the dilatations and linear contractions of the 
conductions caused by changes of temperature. 
 

 Intermediate sleeve: accessory thought to compensate the differences of dimension or of material to the 
unions between pipes. 
 

 Hydraulic closing: it is a device that retains a determinate quantity of water that prevents the flowing of 
fetid  air  from  the evacuation network  to  the places where  the  sanitary devices,  are  situated without 
affecting the flow of the water through it. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminologia gas natural 
 

- Accessibilitat de grau 2: és aquell dispositiu que es  troba protegit per un armari, registre practicable o 
porta, previst de pany amb clau normalitzada.  
 

- Aparells de  gas:  són  els dispositius destinats  al  consum de  gas mitjançant  la  combustió  completa del 
mateix,  aprofitant  el  calor  generat  per  la  utilització  de  diferents  activats:  producció  d’aigua  calenta  i 
calefacció, entre ells. 

 

- Aparells de gas de circuit estanc: són aquells en els quals el circuit de combustió (presa d’aire, càmera de 
combustió  i sortida de productes de combustió) no  tenen comunicació amb  l’atmosfera del  local en el 
qual es troben instal∙lats. 

 

- Armari  de  regulació A‐25:  conjunt  de  regulació  i mesura  de  la    pressió  d’entrada  a mitja  pressió  B  i 
pressió regulada a baixa pressió amb un cabal nominal de 25m³/h  (incloent el comptador). S’anomena 
conjunt de regulació el regulador de pressió i els elements i accessoris que acompanyen al mateix, com 
són el filtre, les clau de tall, les preses de pressió, la canonada de connexió, vàlvules de seguretat, etc. 

 

- Clau d’escomesa: és el dispositiu de tall més pròxim o en el mateix límit de la propietat, accessible des de 
l’exterior de la propietat i identificable, que pot interrompre el pas del gas a la totalitat de la instal∙lació 
receptora. La clau d’escomesa és responsabilitat de l’empresa subministradora, que determinarà la seva 
ubicació. 

 

- Clau d’abonat: dispositiu de tall pròxim o en el mur de tancament de l’edifici, accionable des de l’exterior 
del mateix, que pot interrompre el pas de l’aigua a una instal∙lació individual o comú, que subministri a 
un o varis usuaris ubicats a l’edifici. 

 

- Clau de comptador: dispositiu de tall ubicat el més pròxim possible a l’entrada al comptador de gas, dins 
de l’armari de regulació. 

 

- Clau de connexió d’aparell: és el dispositiu de tall ubicat el més pròxim possible a  la connexió de cada 
aparell de gas i pot interrompre el subministrament de gas a cada un d’ells.  

 

- Clau de  local: dispositiu de  tall que es  troba situat el més pròxim possible al punt de penetració de  la 
instal∙lació en el local privat, permet accedir a l’usuari al tall del subministrament de gas als aparells que 
es troben dins del local. 

 

- Comptador:  dispositiu  que  permet  conèixer  el  volum  de  gas  consumit  en  un  període  de  temps 
determinat (ubicat al interior de l’armari de regulació). 

 

- Escomesa: és la part de la canalització de gas compresa entre la xarxa de distribució i la clau d’escomesa, 
inclosa  aquesta.  L’escomesa  no  forma  part  de  la  instal∙lació,  la  seva  construcció  i manteniment  són 
responsabilitat de l’empresa. 

 

- Gas natural: compost d’hidrogen i carboni. S’obté de forma natural del subsòl terrestre. 
 

- Instal∙lació  individual:  és  el  conjunt  de  conduccions,  elements  i  accessoris  compresos  entre  la  clau 
d’abonat, en el nostre cas al ser un sol usuari i les claus de connexió dels aparells, incloses aquestes. 
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- Limitador de cabal: dispositiu que té per objectiu  interrompre el pas del gas a  la  instal∙lació receptora, 
aigües  baix  del  punt  on  està  instal∙lat,  quan  el  cabal  que  circula  per  la mateixa  és  superior  al  valor 
establert. 
 

- Regulador: dispositiu que permet  reduir  la pressió aigües baix del punt on està  instal∙lat a un altre de 
menor, mantenint‐se dins d’uns límits establerts per un rang de cabal determinat. 

 

- Ventilació directa: s’entén per entrades d’aire o obertures permanents practicades a les parets, portes o 
finestres o bé conductes individuals o col∙lectius que comuniquin permanentment el local amb l’exterior 
o  amb  un  pati  de  ventilació.  Les  entrades  directes  d’aire  han  de  comunicar  el  local  on  s’allotgin  els 
aparells de gas directament amb l’exterior o un pati de ventilació. 

 
 

 Natural gas terminology 
 

 Accessibility degree 2: it is understood that a device, element or accessory of a gas receptor installation 
has accessibility degree 2 when  it  is protected by a closet, practicable register or door, provided with a 
lock with standardized key.Its handling has to be done without needing conventional stairs or mechanical 
special devices. 

 

 Gas devices: They are the devices due to the consumption of gas by means of the complete combustion 
of the same, taking advantage of the heat generated for its use in several activities, such as boiling, the 
production of hot water, the heating, etc. 

 

 Gas devices of  tight  circuit:  they  are  those  in which  the  combustion  circuits  (taking of  air,  camera of 
combustion and exit of products of the combustion) have no communication with the atmosphere of the 
place where they are installed. 

 

 Closet of regulation A‐25: set of regulation and pressure measurement input B medium pressure and low 
pressure  pressure  regulated with  a  flow  rate  of  25m³  /  h  (including  the  counter).  Called  the  set  of 
regulatory pressure regulator and the elements and accessories that accompany it, such as the filter, the 
key cutting, dams pressure pipe connection, safety valves, etc. 

 

 Connection valve: it is the nearest device of cut or at the same limit of the property, accessible from the 
outside of the property and  identifiable, that can  interrupt the flow of gas to the whole of the receiver 
installation. Connection key is responsibility of the Supplying Company, who determines its location. 

 

 Key of  subscriber:  it  is  the device of cut; witch belongs  to  the common  installation.  It, establishes  the 
limit  between  this  and  the  individual  installation  and  can  interrupt  the  flowing  of  gas  to  an  only 
individual  installation. The key of  subscriber  is necessary  in all  the  cases.  It must owing be accessible 
from zones of common property, except for those cases  in which there  is specific authorisation by the 
supplying company. 

 

 Key of meter:  it  is the device of cut that has to be situated as come as possible to the entry of the gas 
counter. 
 

 Key of connection of the device: it is the device part of the individual installation it is situated the nearest 
possible to the connection of each gas device and can  interrupt the supply of gas to each of them. The 

key of connection of  the device  is necessary  in all  the cases and has  to be situated  to  the same place 
where the device of gas is found. 
 

 Key of house or private place: it is the device of cut that, situated the nearest to the point of penetration 
of the  installation to the house or private place, or being situated at the outside  is accessible from the 
interior, allows the user to cut or open the supply of gas to the rest of her individual installation. 
 

 Counter: device that allows knowing the volume of gas consumed in a period of specific time. 
 

 Regulation conjoint: it’s called regulation group to the regulator of  
 

 Connection:  it  is the part of the canalisation of gas comprised between the network of distribution and 
the  connection  key.  The  connection  is  not  form  part  of  the  installation  receptor.  Its  building  and 
maintenance are responsibility of the company. 

 

 Natural gas: it is a compound of hydrogen and carbon. It is obtained naturally deep on the ground. They 
are  bags  of  gas  accumulated  in  the  interior  of  the  land.  It  is  composed  basically  by methane.  It  has 
substituted the ciy gas. 

 

 Individual  installation:  it  is the group of conductions, elements and accessories comprised between the 
key  of  subscriber,  or  the  connection  key  or  that  of  building,  depending,  if  it  supplied  to  an  only 
subscriber, excluded this, and the keys of connection of the device, included these. 
 

 Flow restrictor: device that has as objective interrupt the flow of gas to the receptor installation, waters 
down  of  the  point  where  it  is  situated,  when  the  flow  that  circulates  through  it  is more  than  the 
established value, not taking place its rearmament until it has been corrected the cause that caused the 
circulation of a discharge of upper gas to the established. 

 

 Damper: device that allows reducing the pressure waters down of the point where another minor value, 
is installed keeping in some established limits by a rank of determinate discharge. 

 

 Direct ventilation: it is understood as direct entries of air, or the permanent openings practiced on walls, 
doors or windows or the  individual pipes or collective that communicate permanently the  inside place 
with the outside or a ventilation count. The direct entries of air have to communicate the  inside place 
where the gas devices are situated directly with the outside or a ventilation court. 
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Terminologia climatització i ventilació 
 

- Aire d’impulsió: aire renovat, tractat, filtrat i net que s’introdueix en un local. 
 

- Aire de retorn: aire que prové d’espais condicionats  i part d’aquest aire serà de recirculació  i altre serà 
d’expulsió 

 

- Aire exterior: aire que prové de fora de l’edifici on tenim instal∙lat el recuperador entàlpic  
 

- Aire d’expulsió: aire extret d’un o més locals que s’expulsa a l’exterior. 
 

- Cicle frigorífic: cicle format per l’evaporador, el compressor, el condensador i un dispositiu d’expansió. 
 

- Compressor:  equip  que  per  un  banda  comprimeix  el  refrigerant  en  estat  vapor  procedent  de 
l’evaporador, el que provoca una reducció de volum, augmentant  la temperatura del vapor comprimit  i 
per últim é el mecanisme que possibilita la circulació del fluid refrigerant al llarg de tot el cicle. 

 

- Condensador:  és  un  bescanviador  de  calor  entre  fluids,  de manera  que mentre  un  d’ells  es  refreda, 
passant d’estat gasos a estat líquid, l’altre es calenta. 

 

- Roof‐top: unitat exterior que incorpora tots els components necessaris per proporcionar aire condicionat 
en la mateixa màquina.  

 

- Equip partit: equip condensat per aire amb descàrrega directa o  indirecta, dividit en dues parts: en una 
unitat exterior, formada pel compressor  i condensador  i una unitat  interior, formar pe  l’evaporador  i el 
ventilador de l’evaporador. Les dos parts estaran unides per connexions frigorífiques, muntades en obra. 

 

- Evaporador: bescanviador de calor que genera la transferència d’energia tèrmica continguda en el medi 
ambient cap a un gas refrigerant a baixa temperatura i en procés d’evaporació (passant de líquid a gas). 
Aquest medi pot ser aire o aigua. 

 

- Tovera:  sistema d’impulsió de  l’aire de  climatització de  llarg  abast  i  control direccional de  la  vena de 
l’aire.  

 

- Comporta  de  regulació  de  cabal:  comporta  que  regula  l’entrada  d’aire  a  les màquines  interiors  per 
conductes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Air conditioning and ventilation terminology 
 

- Air impulsion: It is that renewed air, treated, filtered and clean that enters the place. 
 

- Air return: comes from conditioned spaces and formed by the air of recirculation and by the expulsion 
air. 
 

- Outside air: air that comes from the outside of the place where we have installed the enthalpic recovery. 
 

- Expulsion air: air coming out of one or more places and expelled to the outside. 
 

- Frigorific cycle: cycle formed by the vaporizer, the compressor, the condenser and a device of expansion. 
 

- Compressor: On the one hand, it is equipment that compresses the refrigerant in state of steam coming 
from  of  the  vaporizer,  which  also  means  reducing  its  volume  increases  the  steam  compressed 
temperature and last it, is the mechanism that makes it possible the fluid refrigerant circulation along all 
the cycle. 

 

- Condenser: it is an exchange of heat among fluids, so that while one of them cools down , changing from 
gaseous state to liquid state, the other heats . 
 

- Roof‐top: outdoor unit  incorporates all  components necessary  to provide air  conditioned  in  the  same 
machine. 

 

- Split team: condensed equipment by air with direct or indirect downloading divided into two parts; into 
an  external  unit,  formed  by  the  compressor  and  the  condenser  and  an  internal  one  formed  by  the 
vaporizer and the fan of the vaporizer. The two parts joined with refrigerating connections, mounted in 
work. 
 

- Vaporizer: heat exchanger that generates the thermal energy transfer contained in the environment to a 
gas refrigerant at low temperature and in evaporation process. This means can be air or water. 
 

- Nozzle: cooling system with a long scope and directional control of the vein of air. 
 

- Involves regulating flow: involves regulating the air intake ducts inside machines 
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Terminologia d’electricitat i posta a terra. 
 

- Aïllament  d’un  cable:  conjunt  de materials  aïllants  que  formen  part  d’un  cable  que  té  la  funció  de 
suportar la tensió. 
 

- Barra principal de la terra: barra prevista per la connexió als dispositius de posta a terra dels conductors 
de  protecció,  incloent  els  conductors  d’equipotencial  i  eventualment  els  conductors  de  posta  a  terra 
funcional. 

 

- Cable flexible: cable dissenyat per garantir una connexió deformable en el servei i en el qual l’estructura i 
l’elecció del material són tals que compleixin les exigències corresponents. 

 

- Cable multipolar o multiconductor: cable format per més d’un conductor aïllats entre si. 
 

- Cable unipolar: cable que inclou un únic conductor aïllat. 
 

- Canalització elèctrica: conjunt constituït per un o varis conductors elèctrics i els elements que asseguren 
la seva fixació, i en el seu cas, la protecció mecànica. 

 

- Circuit: és un conjunt de materials elèctrics de diferents fases o polaritats, alimentats per la mateixa font 
d’energia i protegits contra les sobreintensitats per ell o pels mateixos dispositius de protecció.  

 

- Conducte:  envolupant  tancat  destinat  a  allotjar  conductors  aïllats  o  cables  en  les  instal∙lacions 
elèctriques. 

 

- Conductor d’un cable: part del cable que té la funció específica de conduir la corrent. 
 

- Conductor de protecció: conductor requerit en certes mesures de protecció de les següents parts: 
o Masses 
o Elements conductors 
o Born principal de presa a terra 
o Presa a terra 

 

- Conductor neutre: connectar al punt d’una xarxa i capaç de contribuir al transport d’energia elèctrica. 
 

- Interruptor automàtic:  interruptor capaç d’establir, mantenir  i  interrompre  les  intensitats de corrent de 
servei o d’establir i interrompre automàticament, en condicions predeterminades, intensitats de corrent 
anormalment elevades, tals com, les corrents de curtcircuit. 

 

- Interruptor  de  control  de  potència  (ICP)  i magnetotèrmic:  aparell  de  connexió  que  integra  tots  els 
dispositius necessaris per assegurar de forma coordinada:  

o Comandament 
o Protecció contra sobrecàrregues 
o Protecció contra curtcircuits 

 

- Interruptor diferencial (ID): interruptor destinat a la protecció contra contactes indirectes. 
 

- Línia  general  de  distribució:  canalització  elèctrica  que  enllaça  una  altra  canalització,  un  quadre  de 
comandament  i  protecció  o  un  dispositiu  de  protecció  general  amb  l’origen  de  canalitzacions  que 
alimenten diferents receptors, locals o emplaçaments. 

- Lluminària: aparell d’enllumenat que reparteix, filtra o transformar la llum d’una o varies làmpades i que 
compren tots els dispositius necessaris per fixa i protegir les llums. 

 

- Presa de  terra: elèctrode, o conjunt d’elèctrodes, en contacte amb el  terra que asseguren  la connexió 
elèctrica amb el mateix.  

 

- Safata: material de la instal∙lació constituït per un perfil, de parets perforades o sense perforar, destinat a 
suportar cables i obert per la part superior. 

 

- Contacte directe: contacte de persones o animals amb les parts actives dels material i equips. 
 

- Contacte indirecte: contacte de persones o animals domèstics amb parts que s’han posat sota tensió com 
a resultat d’una fallada de l’aïllament. 
 

Electricity and grounding terminology 
 

 Isolation of a cable: set of  insulating materials  that are part of a cable whose  function  is  to withstand 
tension. 

 

 Main bar of  the earth: bar  thought  for  the connection  to  the each device of  the protection of drivers, 
including the potential drivers and finally grounding function drivers. 
 

 Flexible cable: cable designed to ensure a deformable connection service in which the structure and the 
choice of materials are such that they meet relevant requirements. 
 

 Multiconductor cable: cable that includes more than one driver, some of which may not be isolated. 
 

 Unipolar cable: cable which has a single insulated conductor. 
 

 Electric  channeling: a grouf made of one or more electrical  conductors and elements  that ensure  the 
establishment and, if necessary, their mechanical protection. 
 

 Circuit: a set of electrical materials of different phases or polarities, fed by the same power source and 
protected against overcurrent by him or by the same protective devices. 
 

 Sink: closed envelope for accommodating insulated conductors or cables in electrical installations, which 
allow its replacement by traction. 
 

 Driver cable: part of a cable that has the specific function of driving the flow. 
 

 Driver  protection:  driver  required  in  certain  protection  measures  against  electric  shock  and  which 
connects one of the following parts: mass conductive elements, main earth terminal, earthing point and 
the power supply attached to earth or to an artificial neutral. 
 

 Neutral driver: conductor connected to a network point and capable of contributing to the transport of 
electricity. 

 

 Breaker: switch able to establish, maintain and disrupt the intensity of current service, or to establish and 
automatically  stop  at  specific  conditions,  abnormally  high  current  intensities,  such  as  short  circuit 
currents. 
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 Control switch and power magnetothermic: device of connection that  integrates all devices to ensure a 
coordinated manner: power, protection against overload and short circuit protection. 
 

 Switch differential: switch for the protection against indirect contacts. 
 

 General  line  distribution:  electrical  channeling  which  connects  to  another  pipe,  a  scorecard  and 
protection device or a general protection which the origin of pipelines that feed different receptors, or 
local sites. 
 

 Lighting:  lighting device that distributes, filters or transforms the  light of one or more  lamps and which 
includes  all  devices  required  to  establish  and  protect  the  lamps  (excluding  own  lights)  and  when 
necessary, auxiliary circuit together with the means connecting the feeder circuit. 
 

 Making  earth:  electrode,  or  set  of  electrodes  in  contact with  the  ground which  secure  the  electrical 
connection with it. 
 

 Tray: equipment which consists of a profile, punched or not punched walls, designed  to support cable 
and open in its upper part. 
 

 Direct contact: contact of people or animal with active parts of the material and equipment 
 

 Indirect contact: contact with people or pets parts that have been under pressure as a result of a failure 
of the insulation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminologia instal∙lació telecomunicacions 

- Pericó  d’entrada:  recinte  que  permet  establir  la  unió  entre  les  xarxes  d’alimentació  dels  serveis  de 
telecomunicacions dels diferents operadors i la infraestructura comú de telecomunicació del immoble. Es 
troba en la zona exterior del immoble ja que conflueixen, per un costat, les canalitzacions dels diferents 
operadors  i per altre,  la canalització externa de  la  ICT del  immoble. La seva construcció correspon a  la 
propietat del immoble. 
 

- Canalitzacions d’enllaç  inferior  i  superior:  són  les que  suporten  els  cables de  les  xarxes d’alimentació 
(aèria i subterrània) des del primer registres d’enllaç  fins el recinte de telecomunicacions corresponent. 
 

- Canalització externa: està constituïda pels conductes que discorren per la zona exterior del immoble, des 
del  pericó  d’entrada  fins  el  punt  d’entrada  general  del  immoble.  És  l’encarregada  d’introduir  en  el 
immoble  les  xarxes  d’alimentació  dels  serveis  de  telecomunicació  dels  diferents  operadors.  La  seva 
construcció correspon a la propietat del immoble. 

 

- Canalització  interior usuari: és  la que suporta  la xarxa  interior de  l’usuari, al tractar‐se d’un únic usuari, 
arranca al recinte de telecomunicacions corresponent fins als registres de presa. En ella s’intercalen els 
registres de pas que són els elements que faciliten l’estesa dels cables. 

 

- ICT  (Infraestructura Comú de Telecomunicacions): és  la  infraestructura bàsica que per  llei defineix els 
recursos mínims que són: telefonia, RDSI ( Red digital de serveis  integrats) radio  i televisió  (tant digital 
com analògica), telecomunicacions per cable. 

 

- Presa d’usuari (base d’accés terminal): dispositiu que permet la connexió a la xarxa dels equips del usuari 
per accedir als diferents serveis que aquesta proporciona. 

 

- Punt d’entrada general: element passamurs que permet l’entrada al immoble de la canalització externa, 
capaç d’allotjar els conductes de 63mm de diàmetre exterior que provenen del pericó d’entrada. 

 

- RDSI (Reg Digital de Serveis Integrats): xarxa que facilita connexions digitals per proporcionar una amplia 
gamma de serveis, tant de veu com d’altres tipus. La característica clau de  la RDSI és que  integra veu  i 
dades  en  la mateixa  línia,  afegint  característiques  que  no  estaven  disponibles  en  el  sistema  de  TB 
(telefonia bàsica) 

 

- Registres de presa: són caixes encastades a la paret on s’allotgen les bases d’accés terminal (BAT o preses 
d’usuari. 

 
Telecommunication terminology  

- Casket of entrance:  it  is the place that allows establishing the  joining between the feeding networks of 
the  services  of  telecommunication  of  the  different  operators  and  the  common  infrastructure  of 
telecommunication of  the building.  It  is  found at  the external  zone of  the building and  there are  two 
things ending into it, the canalisations of the different operators and, owner, the external canalisation of 
the ICT of the building. Its building belongs to the owner of the building. 
 

- Canalisations of inferior and upper link: they are those that bear the cables of the feeding networks right 
from the first register of link to the corresponding telecommunication installation place. 
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- External canalisation: it is formed by the pipes that go through the external zone of the building from the 
entrance  casket  to  the  general  entrance  point  of  the  building.  It  is  the  attendant  to  enter  in  the 
immovable  the  networks  of  diet  of  the  services  of  telecommunication  of  the  different  operators.  Its 
building corresponds to the owner of the building. 

 

- Inner canalisation of user: it is the one which bears the inner network of user, connects the registers of 
network  termination  to  the  registers of prisoner.  Inserting  the  registers of  step  that are  the elements 
that facilitate the tread of cables of the user. 

 

- ICT (Common Infrastructure of Telecommunications): it is the basic infrastructure which according to, in 
Spain  since  1998,  defines  some  minimum  resources,  that  is:  Telephony,  RDSI  (Digital  Network  of 
Integrated Services), radio and television (not only digital but also analog), telecommunications through 
cable. 
 

- Prisoner of user (base of access of terminal): it is the device that allows the connection to the team user 
network to access to the different services that this provides. 
 

- Point of  general entrance:  it  is  the element bulkhead  that  allows  the entrance  to  the building of  the 
external canalisation, able to house the pipes of 63 mm of external diameter coming from the entrance 
casket. 
 

- RDSI  (Digital  Network  of  Integrated  Services  or  ISDN  in  English):  network  that  facilitates  digital 
connections extreme to extreme to provide a wide range of services, not only of voice but of others as 
well. And to which the users have access through a group of interfaces normalised. The key characteristic 
of  the RDSI  is  that  it  integrates voice and data on  the  same  line, adding characteristics  that were not 
available in the system of classical telephone. 
 

- Registers of prisoner: They are boxes bedded onto the wall where the bases of terminal access (BAT) or 
preys of user are lodged. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminologia contra incendis 
 

- Altura d’evacuació: màxima diferència de cotes entre un origen d’evacuació i la sortida de l’edifici que li 
correspon. A efectes de determina  l’altura d’evacuació d’un edifici no es consideren  les plantes en  les 
que únicament existeixen zones d’ocupació nul∙la. 
 

- BIE’S: Material  de  lluita  contra  incendis  que  consta  d’una  font  d’abastament  d’aigua,  d’una  xarxa  de 
canonades per l’alimentació i de boques d’incendi necessàries. Les BIE’s poden ser de dos tipus de 45mm 
i de 25mm. 

 

- Extintor: Aparell que conté  l’agent extintor  (productes que serveixen per  l’extinció del  foc) que es pot 
projectar i dirigir‐se sobre el foc per l’acció d’una pressió interna. 

 

- Passadís protegit: passadís que, en cas d’incendi, constitueix un recinte suficientment segur per permetre 
que els ocupants pugin  romandre en el mateix durant un determinat  temps. Per això el  recinte ha de 
reunir, a més de les condicions de seguretat d’utilització exigibles a tots els passadissos (veure DB‐SU 1 i 
2), unes condicions de seguretat equivalent a les d’una escala protegida. 

 

- Recorregut d’evacuació: recorregut que condueix des de l’origen fins a una sortida de planta, situada en 
la mateixa planta considerada o en una altra, o fins la sortida de l’edifici.  

 

- Sector  d’incendis:  espai  d’un  edifici  separat  d’altres  zones  del  mateix  per  elements  constructius 
delimitadors  resistent  al  foc  duran  un  període  de  temps  determinat,  en  el  interior  del  qual  es  pot 
excloure el incendi perquè no es pugui propagar (o des de)  una altra part de l’edifici. 

 

- Seguretat passiva: es refereix a tots els criteris constructius per garantir la seguretat en el cas d’incendis 
(estabilitat elements constructiu, evacuació,..). 

 

- Seguretat activa: es refereix als equips, sistemes i instal∙lacions de lluita contra incendis (BIE0s, extintors, 
sistema ed detecció,..). 

 

- Sistema d’alarma d’incendis:  sistema que permet emetre  senyals acústiques  i visuals als ocupats d’un 
edifici. 

 

- Sistema de detecció d’incendis: sistema que permet detectar un incendis en el temps més curt possible i 
emetre senyals d’alarma i de localització adequades per poder detectar la ubicació del incendi i adoptar 
les mesures apropiades. 

 

- Ús  pública  concurrència:  edifici  o  establiment  destinat  algun  dels  següent  usos:  cultural  (destinats  a 
restauració,  espectables,  reunions,  esports,  auditoris  ,  jocs  i  similars),  religiosos  i  de  transport  de 
persones. 
Les  zones  d’un  establiment  de  pública  concurrència  destinades  a  usos  subsidiaris,  tal  com  oficines, 
aparcaments, allotjaments, etc. , hauran de complir les condicions relatives a l’ús. 
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 Fire protection terminology 
 

 Evacuation  height: maximum  difference  of  heights  between  an  origin  of  evacuation  and  the  exit  of 
building  that  correspond  him.  To  the  effect  to determine  the  evacuation height of  a  building  do not 
consider the plants in which only exist zones of invalid employment. 
 

 BIE'S: Material of fight against fire which is composed by a water fountain pipes for the feeding and the 
necessary fire mouths. The BIE's can be: BIE of 45 mm and BIE of 25 mm. 

 

 Extinguisher: Device that contains an extinguisher agent that can project and direct on to the fire by the 
action  of  an  internal  pressure  (this  pressure  can  be  due  to  a  previous  compression  or  by  freeing  an 
auxiliary gas). 

 

 Protected corridor: corridor that, in case of fire, allows people to be safe for a period of time. Therefore, 
this place has to gather, a besides security conditions required for use  in all corridors (see DB‐SU 1 and 
2), some safety conditions equivalent to that of a protected staircase. 

 

 Means of egress: route that drives from an origin of evacuation to an exit of plant, situated in the same 
floor or in another, or to an exit of building. According to this, once achieved an exit of plant, the length 
of  the  back  route  does  not  compute  to  the  effect  of  the  fulfillment  of  the  limits  to  the  routes  of 
evacuation. 
 

 Fire area: space of a building separated from other zones of the same building by elements resistant to 
fire  during  a  specific  period  of  time.  Fire  can  even  be  extinguished  inside  this  space  so  as  not  to 
propagate to another part of the building. (DPC – DI2). 

 

 Passive security:  it makes  reference  to all  the series of constructive criteria,  in order  to guarantee  the 
security in fire case (stability, evacuation, etc). 
 

 Active security: it makes reference to the teams, systems and installations of fight against the fire (BIE's, 
extinguishers, system of detection and soon). 
 

 Fire‐alarm  system:  system  that  allows  to  issue  acoustic  signals  and/or  visual  to  the  inhabitants  of  a 
building (UNE 23007‐1:1996, EN 54‐1:1996). 

 

 Fire‐detection  system:  System  that  allows detecting  a  fire  in  the  shortest  time possible  and  issue  the 
alarm signals and of suitable location so as one can adopt the appropriate measures (UNE 23007‐1:1996, 
IN 54‐1:1996). 
 

 Concurrency public use: Building or establishment  for any of  the  following uses: cultural  (intended  for 
restoration, shows, meeting, sport, auditoriums, games and similar), religious and transport people. 
The  areas  of  a  facility  intended  for  public  concurrence  subsidiary  uses  such  as  offices,  parking, 
accommodation, etc., must meet the conditions for use. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’elaboració del projecte final de grau ha sigut realitzat per  l’alumna Laia Elvira  i Setó, estudiant d’Arquitectura 
Tècnica i Edificació a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB).  
 
El tutor encarregat del seguiment  i de  la tutela del projecte és  l’Enrique Capdevila Gaseni, professor de l’escola 
en qüestió i  pertany al departament de Construccions Arquitectòniques II.  

 
1.1 Objecte del projecte 

 
L’objectiu  del  present  treball  és  realitzar  un  projecte  executiu  de  totes  les  instal∙lacions  d’un  edifici  terciari 
destinat a poliesportiu, situat a la localitat de Reus, província de Tarragona. 
 
S’ha escollit realitzar un projecte executiu d’instal∙lacions per trobar‐nos davant d’un cas real i posar en pràctica 
els coneixements adquirits durant la carrera i sobretot, els apresos durant el DAC d’instal∙lacions.  
L’elecció de la tipologia d’edifici ha vingut donada perquè em trobo constantment trepitjant poliesportius, ja que 
practico basquetbol, i la gran majoria d’aquests presenten deficiències tèrmiques, tant pel que fa la climatització 
dels vestuaris  i  sales, com per  l’escassa producció d’ACS a  les dutxes, entre altres. La  intenció del projecte és 
aconseguir un poliesportiu que presenti unes condicions òptimes de benestar pels seus usuaris. 
 
Es  respectarà  al màxim  el medi  ambient,  utilitzant  sistemes  i  solucions  que  redueixin  el  consum  d’energia 
convencional i aprofitant les energies renovables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
This dissertation project has been drawn up by student Laia Elvira  i Setó.  I am currently studying Architectural 
Technology & Building Construction (a Bachelor’s Degree) in Barcelona School of Building Construction (EPSEB).  
 
The mentor  in  charge of project and  the  follow‐up work  is Enrique Capdevila Gaseni, Professor  in  the above‐
mentioned school. He belongs to the Architectural Construction’s Department.  

 
1.1 The project’s objective 

 
The goal of  the present work  is  to make an executive project of all  the  facilities of a  third building, used as a 
sports complex, located in Reus, near Tarragona. 
 
We have decided to design a facilities executive project to analyse a real case and apply the knowledge acquired 
during  the  Degree  and  especially,  the  knowledge  learned  during  the  DAC  (Certificate  for  Expanding 
Competences) facilities.  
 
The  choice of building  typology has been determined due  to  the  fact  that  I am  constantly  stepping  in  sports 
complexes  as  I  play  basketball. Most  of  them  present  thermal  failures  not  only  when  it  comes  to  the  air 
conditioning  in  the  changing  rooms  or  other  rooms  but  also with  regards  to  the  limited  production  of DHW 
(Domestic Hot Water)  in  the  showers,  among  others.  The  project’s  purpose  is  to  get  a  sports  complex  that 
presents ideal comfort conditions for their users. 
 
The  environment  will  be  respected  to  the  maximum,  using  systems  and  solutions  that  reduce  the  energy 
consumption and profiting the renewable energies. 
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2. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICI 
 
2.1 Ubicació edifici 
 
L’edifici destinat a poliesportiu es troba situat al carrer Bernat Desclot 21, Reus, capital de  la comarca del Baix 
Camp i dins de la província de Tarragona. El complex poliesportiu té accés directe pel carrer Avinguda Josep pla. 
 
El solar té forma trapezial rectangular i arrodonit (seguint la forma del carrer), limita a l’est i al nord‐oest amb el 
vial públic, amb el carrer Avinguda del pla  i Bernat Desclot,  respectivament. Pel que  fa al  sud  limita amb una 
parcel∙la veïna i a l’oest amb el Institut públic. 

 
L’ordenació del complex esportiu s’ha fet aprofitant el màxim la seva forma trapezial, per això, a la planta baixa, 
en  el  costat més  gran  del  trapezi,  es  troba  la  pista  poliesportiva  i  el  rocòdrom  i  en  el  costat  inferior,  s’han 
col∙locat els vestuaris i la recepció. 
A la planta primera, hi trobem la graderia, la sala polivalent i la sala d’instal∙lacions. 

 
El complex esportiu disposa d’una superfície total de 2719 m², repartida en 1998m², a la planta baixa, i 721m², a 
la planta primera. 

 
2.2  Taula de superfícies poliesportiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. GENERAL DESCRIPTION OF THE BUILDING 

 
2.1 Building location 
 
The building used as a sports complex is located at 21 Bernat Desclot Street, in Reus, capital city of the Baix Camp 
region within the province of Tarragona. One can access the sports complex directly through Avinguda Josep Pla 
Street.  
 
The plot has a  rectangular  trapezoid shape and  round  (following  the street shape).  It borders on  the East and 
North‐West on  the public  road, on Avinguda del Pla and Bernat Desclot Streets,  respectively. On  the South,  it 
borders on an adjacent plot. In addition, it borders on a high school on the West.  
 
The ordination of the sports complex has been done taking advantage of  its trapezoid‐shape to the maximum, 
therefore, in the ground floor, in the largest side of the trapezoid, we can find the sports court and the climbing 
wall. In the lower side, we can find the changing rooms and the reception desk. 
 
On the first floor we can find the bleachers, the multi‐use room and the system room. 
 
The sports complex has a total area of 2,719 m², divided into 1,998 m² on the ground floor and 721 m², on the 
first floor. 
 
2.2 Sports complex area table 
 

 
 
 
 

QUADRE DE SUPERFÍCIES PLANTA BAIXA 

Local  Superfície (m²) 

Vestíbul  73 

Recepció/administració  21 

Vestuari jugadors 1  40 

Vestuari jugadors 2  40 

Vestuari jugadors 3  40 

Vestuari jugadors 4  40 

Vestuari àrbitres 1  10 

Vestuari àrbitres 2  10 

Serveis pista 1  4 

Serveis pista 2  4 

Infermeria  7 

Neteja  7 

Passadís 1  60 

Passadís 2  54 

Pista poliesportiva  1150 

Magatzem pista  55 

Rocòdrom  144 

Magatzem rocòdrom  14 

Total Superfície Construïda  1998 

QUADRE DE SUPERFÍCIES PLANTA PRIMERA 

Local  Superfície (m²) 

Vestíbul 1  45 

Vestíbul 2  50 

Graderia  222 

Sala Instal∙lacions  34 

Serveis masculins  11 

Serveis femenins  13 

Passadís  6 

Escala 1  25 

Escala 2  35 

Suport rocòdrom  34 

Sala polivalent  187 

Magatzem sala polivalent  34 

Total Superfície Construïda  721 

GROUND FLOOR AREA TABLE 

Space  Area (m²) 

Lobby  73 

Reception Desk/Management  21 

Player’s Changing Room 1  40 

Player’s Changing Room 2  40 

Player’s Changing Room 3  40 

Player’s Changing Room 4  40 

Referee’s Changing Room 1  10 

Referee’s Changing Room 2  10 

Court Services 1  4 

Court Services 2  4 

Sickroom  7 

Cleaning Room  7 

Aisle 1  60 

Aisle 2  54 

Multi‐sports Court  1150 

Court Storehouse  55 

Climbing Wall  144 

Climbing Room Storehouse  14 

Total Build Area   1998 

FIRST FLOOR AREA TABLE 

Space  Area (m²) 

Lobby 1  45 

Lobby 2  50 

Bleachers  222 

System Room  34 

Male Toilettes  11 

Female Toilettes  13 

Aisle  6 

Stairs 1  25 

Stairs 2  35 

Climbing wall Support  34 

Multi‐use Room  187 

Multi‐use Room Storehouse  34 

Total Built Area  721 
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CAPÍTOL 3. MEMÒRIA INSTAL∙LACIÓ DE FONTANERIA 
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3.1. Objecte del projecte: 
 

L’objectiu  del  present  projecte  consisteix  en  l’estudi,  plantejament,  dissenyat  i  dimensionat  de  la  instal∙lació 
d’aigua freda (AFS), que abastirà a tots els punts de consum de  la xarxa, el circuit de producció d’aigua calenta 
sanitària i els respectius punts de consum. 

 3.2 Normativa aplicable 

Per realitzar aquest estudi s’ha tingut en compte la següent normativa: 

‐ Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i els seus documents bàsics (DB) 

‐ Document bàsic DB HS 4: Salubritat  

‐ RD 1027/2007 Reglament de les Instal∙lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE).  

3.3. Criteris de disseny  
 

Per realitzar la instal∙lació d’aigua es tindrà en compte els següents factors: 
‐ Els valors de caudal, pressió, regularitat  i potabilitat de  l’aigua subministrada per  la companyia d’aigües 

de Reus i el transcurs de la xarxa de subministrament. 
‐ Situació de l’escomesa i de l’amari del comptador en el qual s’allotjaran els equips de medició i pressió. 
‐ Ubicació i numeració dels punts de consum i del seu corresponent cabal 

Tot el procediment es realitzarà per mitjà dels criteris, exigències i condicions de dimensionat que estableix el DB 
SH 4 Subministrament d’aigua del CTE. 
 

Des del punt de vista constructiu es tindran en compte els següents criteris: 
 

‐ El traçat de les canonades d’aigua, tan freda com calenta, es farà de tal manera que no estiguin afectades 
pels  focus  de  calor,  ja  que  el  contacte  amb  els  rajos  ultraviolats  pot  malmetre  el  material  i  per 
conseqüent  perdre  durabilitat  i  resistència.  Quan  les  canonades  d’aigua  es  trobin  en  el mateix  pla 
vertical, les d’aigua freda aniran per sota de les d’aigua calenta, separades una distancia mínima de 4cm.  

‐ En els ramals d’enllaç als punts de consum, quan es trobin en el pla vertical,  la canonada d’aigua freda 
sempre anirà a la dreta i la d’aigua calenta a l’esquerra (succeeix el mateix amb les claus de pas i claus de 
tall de cada punt de consum). 

‐ Les canonades en el transcurs  longitudinal aniran per  fals sostre, sempre que sigui possible,  i quan no, 
aniran encastades al sostre o a la paret, en ambdós casos les canonades aniran aïllades, tant les d’aigua 
freda, per evitar condensacions, com les d’aigua calenta, per evitar pèrdues de temperatura.  

‐ Els  muntants  estaran  allotjats  en  conductes  tècnics  i  les  canonades  aniran  protegides  amb  un  tub 
corrugat. 

‐ Les  canonades  d’aigua  aniran  sempre  per  sota  de  qualsevol  canalització  o  element  que  contingui 
dispositius elèctrics, guardant una distància mínima de 30cm, per tal d’evitar possibles curtcircuits si es 
rebentés una canonada d’aigua. 

‐ Respecte la canalització de gas es guardarà al menys uns distància de 3cm, respecte el pla vertical, de la 
canonada d’aigua calenta. 
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‐ Al  tractar‐se  d’un  edifici  de  pública  concurrència  haurà  de  tenir  dispositius  d’estalvi  d’aigua  en  les 
aixetes, com ara col∙locar aixetes termostàtiques i en els inodors, col∙locar polsador de doble descàrrega. 

3.4 Elements que composen la instal∙lació d’aigua freda 

3.4.1 ESCOMESA 
 

L’escomesa es troba a l’exterior de l’edifici i és responsabilitat de l’empresa subministradora, constarà de: 
‐ Clau de presa  col∙locada  sobre  el  conducte de distribució de  la  xarxa  exterior de  subministrament que 
obrirà el pas a l’escomesa. 

‐ Conducte d’escomesa que enllaça la clau de presa amb la clau de tall general. 
‐ Clau de tall a l’exterior de la propietat. 

L’escomesa  general  entra  a  l’edifici  soterrada.  Passat  el  llindar  de  la  parcel∙la,  a  dins  de  l’edifici,  es  trobarà 
l’armari de comptador, amb el pericó d’entrada, i en el seu interior es troben les vàlvules de tall general, el filtre 
de malla, la vàlvula antiretorn i el comptador. L’escomesa serà de polipropilè d’alta densitat amb un diàmetre de 
40mm. 

3.4.2 INSTAL∙LACIÓ GENERAL 
 

ARMARI DE COMPTADOR 
 
L’armari  de  comptador  es  trobarà  a  l’interior  de  l’edifici,  col∙locat  a  la  paret  a  una  altura màxima  de  1,80m 
respecte el terra, ja que el diàmetre de l’escomesa és de 40mm, tal com es posa de manifesta en la imatge 3.1. 
Aquest armari    tindrà unes mides de 1300x600x500 mm  i  contindrà en el  seu  interior els  següents elements, 
disposats consecutivament: 
 

‐ Clau de tall general: és la clau que pot interrompre el subministrament d’aigua a l’edifici, serà accessible per la 
propietat. 

‐ Filtre de  la  instal∙lació: element  instal∙lat posteriorment a  la clau de tall general, que retindrà els residus de 
l’aigua que poden provocar corrosions a les canalitzacions metàl∙liques. 

‐ Comptador general únic  
‐ Aixeta de comprovació 
‐ Vàlvula antiretorn: Se’n disposarà per tal d’evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua. 
‐ Clau de sortida 

 

 
Imatge 3.1 Dimensions de l’amari de comptador 

 

CANONADA D’ALIMENTACIÓ 
 

La canonada d’alimentació d’aigua freda partirà enterrada de l’armari de comptador dirigint‐se cap als col∙lectors 
que distribuirà l’aigua a les cambres humides i alimentarà la caldera per produir ACS. 
El  traçat de  la canonada es  realitzarà sempre que  sigui possible per  interior de  fals sostre,  i quan no ho sigu,i 
encastat a paret o sostre. 
 
El material  de  la  canonada  serà  de  polietilè  reticulat  (PEX),  duran  tot  el  recorregut  aniran  protegides  amb 
aïllament tèrmic per evitar condensacions, en  les canonades d’aigua freda  i per evitar pèrdues de temperatura 
en les canonades ACS i ACS de retorn. 
 
VÀLVULES ANTIRETORN 
 

Es  situaran  després  de  les  bombes,  vàlvules,  dipòsits,  claus  de  pas,..  La  seva  finalitat  és  protegir  la  xarxa  de 
distribució per evitar  la  inversió del sentit del flux de  l’aigua. Seran vàlvules d’eix horitzontal o vertical, segons 
requereixi la instal∙lació. 
MUNTANTS I ASCENDENTS 
 

Els muntans  discorreran  per  zones  comunes,  i  aniran  allotjats  en  un  recinte  construït  per  aquesta  funció,  el 
conducte tècnic serà construït de maó i serà registrable, amb les dimensions necessàries per poder dur a terme 
les operacions de manteniment, aquest recinte es compartirà amb les altres canonades d’aigua de l’edifici, és a 
dir,  s’allotjaran els muntants de ACS, ACS‐R, AFS  i Solars. Els conductes  tècnics  tindran un acabat arrebossat  i 
lliscats,  amb  ventilació  permanent,  en  el  cas  que  el  conducte  tècnic  fos  de  maó  senzill  les  canonades  no 
s’encastaran mai. 
 
En els transcurs dels muntants  , per evitar condensacions a  les parets a causa de  la diferència de temperatura, 
aniran protegits amb material que faci la funció de barrera de vapor. 
 
Els muntants han de disposar, en la seva base de: 
 

‐ Vàlvula de retenció: es col∙locarà en primer lloc, segons el sentit de la circulació de l’aigua. 
‐ Clau  de  tall  :  servirà  per  poder  interrompre  la  circulació  d’aigua,  si  fos  necessari,  i  per  realitzar  les 

operacions de manteniment. 
‐  Una clau de pas amb aixeta o tap de buidatge.  

A la part superior del muntant es col∙locaran dispositius de purga, que seran automàtics, amb un separador que 
reduirà la velocitat de l’aigua, facilitant la sortida d’aire i així disminuirà els efectes de cop de ariet. 
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3.4.3 DERIVACIONS PARTICULARS 
 

Les derivacions particulars formen la xarxa de canonades que subministraran aigua a tots els punts de consum i 
aparells sanitaris. Totes  les derivacions a  les cambres humides seran  independents, cada una estarà composta 
per una clau de pas, tant per aigua calenta com per aigua freda, que serà accessible la seva manipulació i estarà 
situada a  l’entrada de cada cambra humida,  tot  i així estarà a una altura de 2 metres per  tal que no es pugui 
manipular per qualsevol persona que accedeixi a  la cambra sinó que només pels que en siguin coneixedors Els 
aparells sanitaris, alhora que també les aixetes, escalfadors, caldera, acumulador,.. també disposaran d’una clau 
de tall individual. 
 
Totes  les derivacions particulars a  les cambres humides  i als ramals d’enllaç discorreran per fals sostre sempre 
que sigui possible, des d’allà arrancarà  la canonada vertical descendent cap als aparells sanitaris a través d’una 
regata per la paret. 
 
Les canonades seran de polietilè d’alta densitat (PE80), inclús per la instal∙lació ACS i els empalmes per canvis de 
direcció i/o canvis de diàmetre aniran amb unions roscades mecànicament. Tots els accessoris seran, sempre que 
sigui possible, del mateix material que la canonada. 

3.5 Elements que composen la instal∙lació d’aigua calenta i retorn 

3.5.1 XARXA DE RETORN D’ACS  

 
La xarxa de distribució ha d’estar dotada per una xarxa de retorn  ja que  la  longitud de  la canonada al punt de 
consum més llunya és major a 15m.  
 
S’ha de considerar que el punt de consum més allunyat hi hagi com a màxim una pèrdua de temperatura de 3ºC. 
La xarxa de retorn es compondrà de columnes de retorn que transcorreran des del col∙lector fins a la caldera i/o 
acumulador  ACS.  Les  xarxes  de  retorn  discorreran  paral∙lelament  a  les  d’impulsió. 
 
El circuit de retorn d’ACS estarà connectat, a cada extrem de cada nivell, a una sonda elèctrica de temperatura 
que connectarà amb una vàlvula de recirculació que es col∙locarà a la sortida de la caldera.  
El material utilitzat per tot el recorregut de  la xarxa d’aigua calenta de retorn serà amb polietilè d’alta densitat 
(PE80). 

3.5.2 CIRCUIT DE PRODUCCIÓ D’ACS  
 

La producció d’aigua calenta sanitària s’obtindrà per mitjà de  la  instal∙lació de plaques solars a  la coberta, amb 
una capacitat d’acumulació de 2500 litres, les especificacions i elements estan explicats en el corresponen apart, 
recolzat  amb  un  sistema  auxiliar  d’energia  convencional  per  produir  aigua  calenta  sanitària  per  abastir  les 
necessitats  del  poliesportiu  en  els moments  en  que  les  condicions  climàtiques  no  siguin  les  adequades  per 
complir amb la demanda.   
 
El  sistema  auxiliar  d’energia  convencional  serà  una  caldera  d’ACS  +Calefacció  de  gas  natural  amb  1  depòsit 
d’acumulació de 2500 litres, en les condicions ja definides, per cobrir el servei com si no es disposes del sistema 

d’energia  solar  tèrmic. Només entrarà en  funcionament quan  sigui estrictament necessari, de  tal manera que 
s’aprofiti el màxim possible l’energia extreta pels captadors solars. 
 
El dipòsit d’acumulació  seleccionat és de  la marca  LAPESA, el model MVV‐2500SB,  incorporarà un  serpentí  (o 
intercanviador)  ja que així no només acumula aigua  ja  calenta,  sinó que a partir d’un  intercanviador de  calor 
integrat en l’interior dipòsit, l’aigua calenta primària produïda per la font de calor externa, calenta l’aigua que es 

troba dins del dipòsit. Perquè  funcionin 
necessiten  estar  connectats  a  una  font 
de  calor  externa,  en  aquest  cas  a  una 
caldera de gas. 
 
 

 
 
 

 
Taula 3.1 Característiques tècniques de l’acumulador seleccionat (imatge respectiva a la dreta) 

 
La caldera seleccionada és  la RENDAMAX, R‐602, de  la marca ALDINGAS que treballarà per ACS  i Calefacció. És 
una caldera de peu de condensació de gas, que consisteix en agafar aire de l’exterior i abans d’expulsar els fums 
directament a l’exterior, els tornarà a passar pel bescanviador primari, aconseguint aprofitar el calor latent que 
tenen els  fums  i així es  redueix el  consum del  combustible  (el gas)  i per  tant,  s’augmenta el  rendiment de  la 
caldera superant el 100%. (concretament un 109%) 
L’únic que necessitarem serà disposar d’un desguàs a prop, perquè al refredar els fums es condensarà  el vapor 
d'aigua. 
   

Característiques de la Caldera 

Marca  ALDINGAS 

Model  Rendamax‐602 

Potència màxima  a 60‐80ºC (kW)  190,10 kW 

Dimensions (mm)  670x1440x1260 

Màx. Pressió de treball (bar)  8 

Màx. Temperatura d’aigua (ºC)  80 

Mín. Temperatura d’aigua (ºC)  40 

Diàmetre impulsió i retorn d’aigua  2" 

Pressió Gas Natural (mbar)  50 

Diàmetre canonada Gas Natural  1"  

Sortida de fums (mm)  150 

Connexió elèctrica (V)  230 

Consum elèctric (W)  244 
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Taula 3.2. Característiques tècniques de la caldera a gas (imatge respectiva a la dreta). 

 
3.5.3 MUNTANTS I ASCENDENTS  
 
Aniran allotjats en  recintes  construïts per aquesta  finalitat. Aquestes  recintes, que podran  ser  compartits per 
altres muntants de  la  instal∙lació d’aigua, hauran de ser registrables  i tindran  les dimensions suficients per que 
puguin realitzar‐se les operacions de manteniment. Contindran els mateixos elements i característiques que s’ha 
comentat a l’apartat anterior de muntants i ascendents corresponents aigua freda. 
 
3.5.4 DERIVACIONS I RAMALS D’ENLLAÇ 

 
Les derivacions particulars formen la xarxa de canonades que subministren l’aigua de tots els punts de consum i 
aparells sanitaris. 
Hauran de tenir una clau de pas situada a un lloc accessible per a la seva manipulació, es col∙locarà a l’entrada de 
la cambra humida,  tot  i així estarà a una altura de 2 metres per  tal que no es pugui manipular per qualsevol 
persona que accedeixi a la cambra sinó que només pels que en siguin coneixedors. 
 
A més es disposaran els corresponents accessoris necessaris pel canvi de direcció (colzes de 45,90º..), maniguets 
de reducció de diàmetre, TES de derivació... 
Per la instal∙lació de xarxa de retorn s’aplicaran les mateixes condicions que a la d’impulsió. 

3.6 Material canonades, accessoris i unions 

 
Les canonades seran de Polietilè reticulat (PEX), és un tub plàstic flexible reforçat per una reacció química que 
crea unes fibres llargues per augmentar la resistència del material. 
 
Al tractar‐se d’un material flexible es doblegat fàcilment per encaixar en racons i fer canvis de direcció. 
Avantatge de les canonades de PEX sobre el PE rígid tradicional: 

‐ Resistència a temperatures fins a 110ºC 

‐ Dissenyades per un cicle de vida útil mínim de 50 anys 
‐ Excel∙lent resistència a l’abrasió 
‐ Resistència superior als atacs químics 
‐ Alta resistència a la corrosió 
‐ Alta flexibilitats 
‐ Superfície interna extra suau. 
‐ Fàcil  de  instal∙lar:  no  necessita  juntes  d’acomplament  i  les  connexions  mecàniques  no  necessites 

soldadura. 
‐ Fàcil de transportar 
‐ Bon aïllament: el PEX té les millor propietats tèrmiques que el coure per una menor pèrdua de calor 

 
Els accessoris de connexió a  les canonades de PEX,  inclou canvis de direcció, derivacions, unions rectes,.. seran 
de llautó 
Aquesta  família d’accessoris permet  la connexió del  tub de polietilè  reticulat  (PEX)  i de polietilè multicapa. La 
unió del tub es fa per mitjà d’unió roscada. 

 
 

3.7 Elements que constitueixin la instal∙lació interior 
 

Els materials utilitzats en les canonades i les aixetes de la instal∙lació interior hauran de ser capaços de suportar 
una pressió de treball de 15kg/cm² (150kpa) en previsió de  la resistència necessària per suportar  la pressió de 
servei i la dels cops d’ariet provocats pel tancament de les aixetes. A més hauran de ser resistents a la corrosió i 
totalment estables, al pas del  temps, de  les seves propietats  físiques  (resistència, rugositat,..). Tampoc podran 
alterar cap de les característiques de l’aigua (sabor, olor,..) 
 
Les claus usades en  les  instal∙lacions han de ser de bona qualitat  i no produïren pèrdues de pressió excessives 
quan es trobin totalment obertes. 
El material de les canonades i les seves característiques hauran d’anar marcades pel fabricant, amb la referència 
UNE 37‐141‐76, diàmetre exterior nominal i l’espessor. 
 

‐ APARELLS SANITARIS 

Els aparells sanitaris escollits són de porcellana vitrificada de la casa ROCA, gama Easy o similar.  
Els lavabos seran de pedestal (excepte en els banys per a persones minusvàlides en els quals els lavabos estaran 
encastats a la paret).  
Els plats de dutxa estaran encastat al terra i seran de fons antilliscant amb unes mides de 80x80 cm.  
Els inodors seran compactes i estaran adossats a la paret amb una sortida dual i previstos de cisterna amb doble 
accionament.  

Característiques del acumulador 

Marca  LAPESA 

Model  MVV‐2500‐SB 

Volum (litres)  2.500 

Dimensiones (Øxh mm)   1660x2015 

Pressió màxima de treball (bars)  8 

Temp. Màx. treball (ᵒC)  90 

Intercanviador   Serpentins desmuntables 

Aïllats tèrmicament amb espuma rígida de poliuretà injectada 
amb motlle. 

Imatge 3.2 Te, colze i maniguets reductors de llautó que serveixen per canonades de PEX (d’esquerra a dreta) 
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Els urinaris aniran encastats a la paret i tindran entrada d’aigua per la part posterior. 
 

‐ AIXETES 

Totes les aixetes d’ús públic seran temporitzades amb aixeta mescladora. Aquestes aixetes funcionen polsant un 
botó que deixa sortir aigua durant un determinat temps i es tanca automàticament, així es pot reduir un consum 
entre el 30 i 40%. 
 
Les aixetes de dutxa aniran encastades a la paret amb un rosetó rodó i s’accionaran per mitjà d’un polsador que 
permetrà un caudal d’aigua durat un 30segons. En  les carxofes de dutxa es col∙locaran  limitadors de caudal. En 
els inodors es col∙locarà una cisterna de doble accionament per evitar pèrdues d’aigua. 

               
Imatge 3.3 Mesclador temporitzats amb  polsador per  lavabos  i per dutxes    i cisterna de doble accionament per a  inodors 
(dreta). 
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CAPÍTOL 4. INSTAL∙LACIÓ D'ENERGIA SOLAR TÈRMICA 
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4.1 Objecte 
 

L’objecte  d’aquest    apartat  consisteix  en  l’estudi,  plantejament,  disseny  i  dimensionat  de  la  Instal∙lació  de 
plaques solars per aconseguir el màxim aprofitament de  l’energia Solar  tèrmica per  la producció aigua calenta 
sanitària. 

4.2 Normativa aplicable 
 

Per realitzar aquest estudi s’ha tingut en compte la següent normativa: 

- RD 1027/2007 Reglament de les Instal∙lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE) 
- Document Bàsic DB HE. Estalvi d’energia (HE‐4) 
- “Ordenança municipal per la captació solar Reus” de l’ajuntament de Reus. 

4.3 Criteris de disseny 
 

L’objectiu bàsic dels sistema solar és: 

- Optimitzar l’estalvi energètic global de la instal∙lació 
- Garantir una durabilitat i qualitat del sistema 
- Garantir un ús segur de la instal∙lació 

La  instal∙lació  estarà  formada  per  un  conjunt  de  captadors  solars,  encarregats  de  captar  la  radiació  solar, 
transformar‐la en energia tèrmica cedint‐la a un bescanviador de plaques i posteriorment emmagatzemar‐la en 
el dipòsit, de forma eficient per poder‐la utilitzar en els punts de consum. 

Alhora, es disposarà d’un sistema convencional auxiliar, per garantir el subministrament d’ACS a la temperatura 
adequada,  que  acabarà  d’escalfar  l’aigua  pre‐escalfada  procedent  de  l’acumulador  solar,  a  un  nivell  tèrmic 
òptim. 

4.4 Elements de la instal∙lació 

4.4 .1 CAPTADORS 

La superfície de captació es dimensiona de manera que l’aportació solar anual mínima sigui superior al 60% de la 
demanda energètica segons normativa local aplicable al terme de Reus que es més exigent. 

Segons el càlcul s’establirà una instal∙lació de 15 captadors de 2,35m² de superfície útil, resultant una superfície 
total de 35,25m². 

Els captadors es col∙locaran a la coberta plana amb la següent configuració: 3 bateries de 5 captadors cada una. 
Les files dels captadors es connectaran entre ells en paral∙lel,  ja que  la temperatura d’entrada  i sortida es  igual 
per a cada captador. Tots els captadors  tenen el mateix  rendiment. S’instal∙laran vàlvules de  tall a  l’entrada  i 
sortida  de  cada  bateria  per  poder  aïllar  de  la  resta  per  possibles manteniments  i/o  reparacions.  I  a més  es 
col∙locaran purgadors, vàlvules  de seguretat i vàlvules d’omplir i de buidatge del circuit. 

L’estructura de suport dels captadors estarà composta de perfils prefabricats d’alumini, permeten les necessàries 
dilatacions  tèrmiques, sense  transferir càrregues que puguin afectar a  la  integritat dels captadors o del circuit 
hidràulic. 

 Els captadors es col∙locaran a una inclinació de 45º respecte l’horitzontal. 
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Taula 4.1. Característiques del captador solar (imatge respectiva a la dreta). 

4.4.2 ACUMULADOR 

L’acumulació  Aigua  Calenta  Sanitària  procedent  de  l’aportació  solar  es  realitzarà  mitjançant  un  sistema 
d’acumulació  ubicat  a  la  sala  d’instal∙lacions,  de  2500litres  de  capacitat  total,  que  servirà  per  fer  front  a  la 
demanda diària. 

El dipòsit  serà el model BDLE 2500 de  la marca Saunier Duval,  serà d’acer vitrificat amb ànode de magnesis  i 
mesurador  de  càrregues  d’ànodes,  disposarà  de  dues  bombes  d’inspecció  i  neteja  i  d’aïllament  tèrmic 
desmuntable. 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

Taula 4.2. Característiques de l’acumulador solar (imatge respectiva a la dreta). 
 

4.4.3 SISTEMA D’INTERCANVI 
 

Per realitzar el intercanvi d’energia absorbida pel líquid caloportador dels captadors solars fins al dipòsit ACS, es 
farà per mitjà d’un intercanviador de plaques d’alta eficiència. 
 

Les condicions nominals de dissenys seran: 
- Potència:  16,467kW 
- Eficàcia:  67,98% 

4.4.4 FLUID CALOPORTADOR 
 

Les canonades utilitzades per realitzar aquest càlcul són de coure  i s’ha tingut en compte  l’àbac de pèrdues de 
càrrega d’aquest material. 
 

La configuració del  sistema escollit és una  instal∙lació en  la que obtenim aigua calenta  sanitària a partir de  la 
captació  solar,  del  bescanviador  i  del  posterior  acumulador  solar,  alhora  que  disposem  d’una  energia 
convencional auxiliar: caldera de gas i dipòsit ACS. 
   
Per tant, es troben 4 circuits: 

- Circuit primari: Entre camp de captadors i intercanviador. 

- Circuit secundari: Entre intercanviador i el dipòsit d’acumulació solar. 

- Circuit d’acumulació d’ACS: entre el dipòsit d’ACS i l’equip complementari (caldera de gas) 

- Circuit de distribució: entre el dipòsit ACS i els punts de consum 

Circuit Primari 

 El traçat de les canonades del circuit primari va des dels captadors solars ubicats a la coberta de l’edifici fins al 
bescanviador de plaques, independent del dipòsit d’acumulació solar, estarà ubicat a la sala d’instal∙lacions on es 
trobaran els diferents elements de la instal∙lació (bombes, vas d’expansió, regulador,..) 

Les canonades del circuit primari  seran de coure amb  les unions  solades per capil∙laritat. Si  les unions  són de 
diferents materials, per evitar la corrosió, s’instal∙laran maniguets antielectrolítics. 
El dimensionat dels components del circuit primari es realitza per un caudal unitari de disseny de 40l/h per m², el 
que significa un caudal total de 1410l/h. 
 

L’aïllament de les canonades que discorren per l’exterior es realitzarà amb una camisa aïllant de llana de vidre de 
40mm  d’espessor,  recobert  amb  xapa  d’alumini,  per  evitar  la  degradació  del material  degut  a  l’exposició  als 
agents exteriors.  
En  les canonades no exposades a  la  intempèrie,  l’aïllament serà de cautxú microporós (Armaflex HT) de 27mm 
apte pel funcionament a altes temperatures.  
La unió entre el circuit primari  i el  secundari es  farà per mitjà d’un grup hidràulic, que  integrarà els elements 
d’intercanvi, bombeig i regulació solar. 

Taula 4.3. Característiques del circuit primari. 

 

Característiques del captador solar 

Marca  Saunier Duval 

Model  SRV 2.3 

Àrea d’absorció (m²)  2,35 

Àrea bruta (m²)  2,51 

Dimensions (mm)  2.033x1.233x80 

Volum (l)  1,85 

Temperatura màxima (ºC)   210 

Pressió màxima (bars)  10 

Rendiment  0,79 

Pèrdues  K1 (W/m2K)  2,414 

Pèrdues K2 (W/m2K2)  0,049 

Característiques de l’acumulador Solar 

Marca  Saunier Duval 

Model  BDLE 2500 

Capacitat ACS (l)  2500 

Dimensions ( Øxh mm)  1660x2015 

Pes buit (kg)  594 

Temperatura màx. ACS (ºC)  90 

Pressió màxima (bars)  8 
Característiques del circuit primari 

Cabal  1410 l/h 

Longitud circuit primari (anada + tornada)  56m                   

Diàmetre interior canonada anada i retorn (mm)  20 mm 

Aïllament canonada exterior 
Camisa aïllant de llana de vidre de 40mm (recobert amb xapa 
d’alumini) 

Aïllament canonada interior  Cautxú microporós de (Arma flex) 27 mm 

Pèrdues de càrrega  ‐20mca 
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- Vas d’expansió tancat adequat per l’ús amb barreja d’anticongelant de les següents característiques: 

        

 

Taula 4.4. Característiques del vas d’expansió (imatge respectiva a la dreta). 

 

Circuit secundari i circuit d’acumulació solar 

Les  canonades  seguiran  sent  de  Coure  es  col∙locarà  una  camisa  aïllant  d’espuma  electromèrica  de  20mm 
d’espessor en  les canonades en que el diàmetre exterior sigui menor de 60mm,  i de 30mm d’espessor quan el 
diàmetre sigui superior a 60mm. 

No serà necessari la col∙locació d’un acabat amb protecció a la intempèrie ja que les canonades discorreran per 
interior d’edifici. 

Circuit d’acumulació ACS 

Entre el dipòsit solar  i  l’acumulador de capçalera estarà previst  la  instal∙lació  ‘duna bomba de  transvasament, 
funció de la qual serà: 

 Traspassar  l’aigua  calenta  pre‐escalfada  a  l’acumulador  solar  fins  a  l’acumulador  de  capçalera  quan  la 
temperatura  de  l’acumulador  solar  sigui  superior  a  la  d’ACS.  D’aquesta  manera,  s’evitarà  que  l’equip 
complementari sigui el que reposi les pèrdues i per tant que ho faci el solar. 

 Possibilitar la realització periòdica d’un xoc tèrmic, de tal manera que s’elevarà la consigna d’acumulació en 
el  dipòsit  d’ACS  fins  arriba  als  70ºC  i  simultàniament  s’activa  la  bomba  de  transvasament  ,  així  l’equip 
complementari  (Acumulador  solar)  elevarà  la  seva  temperatura,  així  ambdós  dipòsits  tindran  una 
temperatura de 70ºC. 

En el circuit d’acumulació, s’instal∙larà un vas d’expansió amb suficient volum per absorbir la dilatació de l’aigua 
des de la temperatura d’omplir fins la seva temperatura màxima. 

Els elements que constitueixen el circuit hidràulic són, a part de les canonades: 
 
 Vas d’expansió: són necessaris dos, un en el circuit primari i un altre en el d’acumulació. 

 Vàlvula de pas: són elements encarregats d’interrompre total o parcialment el pas del fluid a través de  les 
canalitzacions. Les vàlvules escollides en aquest projecte són d’esfera. 

 Vàlvula de seguretat: la seva funció és limitar la pressió del circuit i així protegir els components del mateix. 
En  el nostre  cas,  els punts més delicats  són  en  el  camp de  captadors  i  en  els  vasos d’expansió, pel qual 
s’haurà de marcar una pressió inferior a la màxima a suportar pels elements citats. 

S’utilitzaran vàlvules de seguretat tarades a 6bars pel circuit primari i 8bars pel circuit de consum. En el 
circuit primari es col∙locarà una per bateria. 

 Vàlvules antiretorn: són les encarregades de permetre el pas del fluid en el sentit adequat i impedir‐lo en el 
contrari. Es col∙locaran en el circuit primari les vàlvules de tipus clapeta. 

 Vàlvules d’equilibri: es col∙locaran en la impulsió de la bomba i en les bateries de captadors. 

 Aixeta de buidatge: es col∙locarà en el circuit primari i secundari, per poder buidar el circuit per manteniment 
o per reposició d’algun element del circuit. 

 Sistema d’omplir el circuit: serà de forma automàtica, compost per una bomba multi‐etapa regulada per dos 
pressòstats, interruptors de pressió,que mantindran constant la pressió del circuit hidràulic. 

 Purgador  : té com a funció evacuar els gasos continguts en el fluid caloportador que poden donar  lloc a  la 
formació de bosses que  impedeixen  la correcta circulació del  fluid. S’haurà de col∙locar un purgador en el 
punt més alt de la instal∙lació i en la sortida de cada bateria de captadors solars. 

 Sistemes de bombeig : s’instal∙larà una bomba de cos doble. 
 

4.5 Sistema d’energia convencional auxiliar 

Es preveu  l’ús d’un  sistema d’energia  convencional, per  complementar  la  instal∙lació  solar en els períodes de 
baixa radiació solar o d’alt consum. El sistema auxiliar estarà compost per una caldera a gas i un acumulador amb 
serpentí (intercanviador). 

La connexió hidràulica es realitzarà de forma que tant  l’aigua de consum sigui escalfada  i/o emmagatzemada a 
l’acumulador solar, passant pel sistema d’energia convencional per aconseguir  la  temperatura d’us, quan sigui 
necessari. 

Es disposarà d’un by‐pass hidràulic de l’aigua de xarxa al sistema convencional per garantir el proveïment d’ACS, 
en cas d’una eventual desconnexió de  la  instal∙lació solar. A  la sortida del dipòsit d’ACS s’instal∙larà una vàlvula 
termostàtica per evitar sobre temperatures en la instal∙lació. 

4.6 Sistema de regulació i control 

El  sistema  de  control  assegurarà  el  correcte  funcionament  de  les  instal∙lacions,  per  obtenir  el  màxim 
aprofitament de l’energia solar captada i assegurant un ús adequat de l’energia auxiliar. El sistema de regulació 
controlarà  el  bon  funcionament  dels  circuits  i  del  sistema  de  protecció  i  seguretat  contra  gelades, 
sobreescalfaments,.. 

La  instal∙lació  estarà  controlada  per  una  centraleta  de  control  que  estarà  composta  per  una  sonda  de 
temperatura que actuarà sobre les bombes i vàlvules corresponents. 

La centraleta comandarà  la  instal∙lació mitjançant CONTROL DIFERENCIAL que posarà en marxa  les bombes de 
circulació  quan  el  salt  tèrmic  entre  la  sortida  del  camp  de  captadors  i  la  sonda  (del  punt  més  baix  de 
l’acumulador) sigui superior a 7ºC i pararà amb diferències inferiors a 2ºC. 

La  instal∙lació  disposarà  d’un  comptador  d’aigua  calenta  solar  situat  en  el  circuit  primari  que  quantificarà 
l’energia produïda per la instal∙lació solar. El comptador disposarà: 

 Comptador d’aigua 

 Dues sondes de temperatura 

 Microprocessador electrònic 
 

Característiques del vas d’expansió 

Capacitat (l)  13 

Dimensions (mm)  250x340 

Pressió del gas (bars)  1,50 

Pressió màxima (bars)  6  

Pressió  al omplir‐se (bars)             
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D’AIGÜES 



Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal∙lacions d’un poliesportiu a Reus 
 

31

ÍNDEX SUBCAPÍTOL 5: Instal∙lació d’evacuació d’aigües 
 
5.1 Objecte del projecte ............................................................................................................................................ 31 

5.2 Normativa aplicable ............................................................................................................................................. 31 

5.3 Criteris de disseny ................................................................................................................................................ 31 

5.4 Elements que composen la instal∙lació ............................................................................................................... 32 

5.4.1 Tancaments hidràulics ................................................................................................................................... 32 

5.4.2 Ramals col∙lectors .......................................................................................................................................... 32 

5.4.3 Baixants .......................................................................................................................................................... 32 

5.4.4 Col∙lectors ...................................................................................................................................................... 32 

5.4.5 Canelons ......................................................................................................................................................... 33 

5.5 Materials i unions dels elements ......................................................................................................................... 33 

5.6 Ventilació ............................................................................................................................................................. 33 

5.7 Manteniment i conservació ................................................................................................................................. 33 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Objecte del projecte 

El present apartat té com objectiu definir el traçat i les característiques tècniques de la instal∙lació de sanejament 
per realitzar l’evacuació d’aigües, tant pluvials com residuals, d’un edifici destinat a poliesportiu.  
 

Es disposarà d’un sistema separatiu amb una connexió final de les aigües pluvials i residuals, abans de la sortida a 
l’exterior. 

5.2 Normativa aplicable 

Per realitzar aquest estudi s’ha tingut en compte la següent normativa: 

‐ Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i els seus documents bàsics (DB) 
‐ Document bàsic HS 5: Evacuació d’aigües pluvials 
‐ Normes  UNE  que  siguin  d’aplicació  (canonades  de  PVC:  UNE‐EN  1329  para  per  evacuació  d’aigües 

residuals  i pluvials, UNE‐EN 607 per canalons d’aigües pluvials, UNE‐EN 12200 per canonades  i baixants 
d’aigües  pluvials,  UNE‐EN  1401  per  connexió  a  la  xarxa  de  sanejament  pública  i  UNE‐EN  1253  per 
boneres i sifons de l’edifici. 

5.3 Criteris de disseny 

Les canonades de la xarxa d’evacuació tindran el traçat més senzill possible, amb unes distàncies i pendents que 
facilitin  l’evacuació dels  residus per gravetat cap al pericó general en el punt de connexió entre  la  instal∙lació 
d’evacuació i la xarxa de clavegueram pública, a través de la corresponent escomesa. 
A més, les canonades de la xarxa d’evacuació hauran de ser autonetejables i evitar la retenció d’aigua en el seu 
interior. 

 
La  xarxa  de  les  canonades  s’haurà  de  dissenyar  de  tal manera  que  siguin  accessibles  pel  seu manteniment  i 
reparació, per tant, s’hauran de col∙locar a la vista o allotjades en forats, i quan el traçat sigui enterrat s’haurà de 
comptar amb pericons amb tapa accessible. 
El  traçat  s’haurà de  realitzar  sense desviacions  i  amb  les mínimes  reculades,  i  amb un diàmetre  constant  i/o 
augmentatiu però mai disminuint en el sentit del corrent. 
 
S’haurà  de  disposar  de  tancaments  hidràulics  per  evitar  el  pas  de  l’aire  contingut  en  la  instal∙lació  als  locals 
ocupats, aquests seran: sifons  individuals propis de cada aparell, boneres sifòniques en els vestuaris  i pericons 
sifònics,  ubicats  al  final  de  la  xarxa  d’evacuació  residual  i  a  la  xarxa  d’evacuació  d’aigües  pluvials,  abans  de 
connectar amb la xarxa mixta. 
 
Es  disposarà  de  sistemes  de  ventilació  adequats  que  permetin  el  funcionament  dels  tancaments  hidràulics  i 
l’evacuació de gasos. 

5.4 Elements que composen la instal∙lació 

5.4.1 TANCAMENTS HIDRÀULICS 

Es disposaran de sifons  individuals propis de cada aparell, que serviran per retenir una part de  l’aigua  (amb  la 
seva forma en U), per evitar el pas dels gasos metífics de la xarxa de recollida d’aigües. 
Els sifons individuals hauran de ser: 
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‐ Autonetejables, de tal manera que l’aigua que els travessa arrastri els sòlids suspesos 
‐ Les superfícies interiors no han de retenir matèries solides 
‐ Tindran un registre de neteja fàcil d’accedir i de manipular. 

 
    Imatge 5.1 Tancament hidràulic 

Es col∙locaran boneres sifòniques en els vestuaris i sala d’instal∙lacions per evitar retencions d’aigua en les sales, 
permetrà evitar l’entrada massiva d’aire al seu interior i d’aquesta manera s’aconseguirà evacuar 6 vegades més 
caudal que en una bonera convencional, segons  la norma UNE‐EN 1253 “Boneres  i sifons de  l’edifici” seran de 
PVC. 

 
     
       Imatge 5.2 Bonera sifònic 

En la base dels baixants es situaran pericons a peu de baixant (no han de ser sifònics), fabricats de maó massís i 
arrebossats  per  els  cares  interiors  i  amb  tapa  registrable  prevista  de  junta  de  goma  per  aconseguir  una 
estanquitat màxima al pas de les olors. 

5.4.2 RAMALS COL∙LECTORS  
 

Són  xarxes  de  petita  evacuació  que  uneixen  els  desguassos  dels  aparells  sanitaris  amb  els  baixants.  S’han 
dissenyat amb el  traçat més senzill possible, per aconseguir una circulació natural per gravetat, evitant canvis 
bruscos i col∙locant les peces adequades. 
 
Els ramals d’evacuació s’uniran al tub de derivació que desemboqui al baixant, o si no és possible a la connexió 
del inodor, tot i així sempre disposarà de capçalera registrable amb tap roscat. 
El material escollit serà PVC no plastificat recoberta amb una capa d’aïllament acústic i abraçadores antivibració. 

5.4.3 BAIXANTS 
 

Els baixants s’han dissenyat sense desviacions ni reculades i amb un diàmetre uniforme que no disminuirà en el 
sentit de la corrent. 

El traçat del baixant es realitzarà, en les aigües residuals, en un caixó de maó construït per aquesta funció, i en el 
cas de aigües pluvials es desviarà el traçat de  les boneres de  la coberta per tal que els baixant s’encastin a  les 
parets (regata a la paret).  
 
El  material  escollit  serà  PVC  no  plastificat  i  disposat  amb  sistema 
insonoritzat amb abraçadores antivibració. 
 

Per  complir  el  CTE,  s’han  de  disposar  subsistemes  de  ventilació 
primària, els baixants es prolongaran 1,30m per sobre de la coberta de 
l’edifici  ja que es  tracta d’una coberta no  transitable. Es protegirà de 
l’entrada  de  cossos  estranys  i  es  col∙locaran  aspiradors  estàtics  per 
afavorir l’expulsió dels gasos. 

5.4.4 COL∙LECTORS 

5.4.4.1 COL∙LECTORS ENTERRATS 
 

Els  col∙lectors  enterrat  seran  de  PVC  no  plastificat  i  llis,  disposat  per 
sistema insonoritzat amb abraçadores antivibració per reduir el soroll. 
Els conductes es disposaran en rases de dimensions adequades (amplada 
igual a  la del diàmetre del  tub més 50cm  i com a mínim 0,60m), situats 
per sota de la xarxa de distribució d’aigua potable. Els tubs es recolzaran 
en tota la longitud sobre un llit de sorra d’un gruix mínim de 10cm+Ø ext.  
Els tubs tindran una pendent mínima del 2%. 
 
Aquesta xarxa disposa dels següent elements: 
‐ Pericó a peu de baixant: es col∙locarà en el  trobament entre el baixant  i  la xarxa de col∙lectors enterrats, 

servirà pel seu registre i per accedir‐hi en cas de reparació o manteniment. 
‐ Pericó de pas:. Es col∙locarà en els trobaments entre col∙lectors, desviacions  i canvis de direcció d’ells  i no 

podran escometre més de tres col∙lectors. 
‐ Pericó  sifònic:  concretament n’hi hauran dos, al  final de  cada  xarxa d’evacuació, es a dir, de  la  xarxa de 

pluvials i residuals, respectivament. 
 

Els pericons es fabricaran “in situ” i es construiran de fàbrica de maó massís de mig peu d’espessor, arrebossats 
per  les cares  interiors  i es recolzaran sobre una solera de formigó de H‐100 de 10cm d’espessor  i es cobriran 
amb tapa de formigó prefabricat de 5cm d’espessor  hermètica amb una junta de goma per evitar el pas de les 
olors i gasos. 

 

     
 

Imatge 5.5. Pericons de la xarxa d’evacuació. D’esquerra a dreta: pericó de pas, pericó de a peu de baixant i pericó sifònic. 

La corona haurà d’estar a una distància 
≤ 60cm per sota de la vàlvula de 
desguàs. 
 
El Ø sifó ≥ Ø vàlvula de desguàs, i 
 Ø sifó≤ que el ramal de desguàs. 

 
Dimensions de 115x115cm per 
diàmetres de 50mm. 
Tapa inoxidable. 

Imatge 5.3.  A l’esquerra baixant pluvial per 
l’interior de la façana i a la dreta baixant 
residual per l’interior de d’un caixó de maó. 

Imatge 5.4  Col∙lector enterrat de PVC. 
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5.4.4.2 COL∙LECTORS PENJATS 

Els col∙lectors que uneixen els diferents aparells sanitaris de planta primera i condueixen les aigües fins al baixant 
aniran suspesos per sota del forjat (fals sostre).  
El material que s’ha previst és PVC no plastificat  i  llis  i disposat amb un sistema  insonoritzat amb abraçadores 
antivibració. 
 
La pendent d’aquests col∙lectors serà com a mínim d’1%  i no 
podran escometre en un mateix punt més de dos col∙lectors. 
S’hauran de col∙locar registres, constituïts per peces especials, 
en  els  trams  rectes  que  superin  els  15  metres,  en  cada 
trobament o incorporació (tant en horitzontal com en vertical) 
i en les derivacions. 

5.4.5 CANELONS 
 

El caneló de la coberta inclinada serà de 200mm de diàmetre i tindrà una pendent del 2%. S’uniran els diferents 
perfils  amb maneguets  d’unió  amb  junta  de  goma.  La  separació màxima  entre  els  ganxos  de  subjecció  serà 
1metre i tots els accessoris hauran de permetre una dilatació mínima 
de 10mm. 
 
El material  escollit  del  canaló  és  PVC,  amb  un  vorell  tancat  i  taló 
reforçat,  aconseguint  una  perfecta  rigidesa  longitudinal  i  sense 
disminuir  la  seva  flexibilitat  transversal.  Sortiran  4  baixants  dels 
canalons que desembocaran l’aigua a la coberta plana.  

 
5.5 Materials i elements d’unions 

 

El material  utilitzat  per  la  xarxa  d’evacuació  d’aigües  serà  el  PVC  de  la marca  TUYPER GRUFO,  es  un 
material que es caracteritza per les següents propietats: 

‐ Lleugeresa: gran facilitat de manipulació 
‐ Flexibilitat: s’adapten als possibles assentaments del terreny 
‐ Aïllament elèctric: el PVC és un material no conductor de l’electricitat 
‐ Economia de manteniment:  les seves característiques exigeixen menys treballs de neteja  i reposició, els 

treballs són ràpids i pocs costosos. 
‐ Economia  de  disseny:  la  seva  forma  llista  interior  permet  que  aconsegueixi majors  velocitats  del  flux 

transportat, per tant les partícules solides en suspensió són arrastrades amb més facilitat. 
‐ Major durabilitat: el PVC és un material inatacable per rosegadors i termites 
‐ Resistència química: pertanyen  inalterables a  les substàncies químiques contingudes en  l’aigua del sòl, 

pel qual són passius a la corrosió 
‐ Resistència al impacte: elevada inclús en temperatures baixes 
‐ Resistència  a  l’abrasió:  gracies  a  la  seva  llisor  interior,  l’acció  de  les  partícules  sòlides  transportes  no 

afecten les parets interiors del tub, així prolongant la seva vida útil. 
 

L’escomesa de connexió a la xarxa de sanejament pública serà de PVC, segons UNE‐EN 1401‐1, de color vermell, 
sense pressió, sèrie SN‐4 de rigidesa anular nominal 4kN/m², de 250mm de diàmetre exterior i 5mm d’espessor 
segons UNE‐EN 1401‐1.  
 
Les canonades de la xarxa d’evacuació residual seran de PVC “sèrie B”, fabricats segons la norma UNE‐EN 1329, 
no plastificats per evacuació d’aigües residuals a l’interior de l’edifici. Seran de color gris. 
Les canonades de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials seran de PVC “sèrie F”, fabricades segons la norma UNE‐
EN 12200, no plastificades. Seran de color gris 
Els accessoris (colzes, derivacions, taps, maneguets..) seran de PVC i s’uniran als tubs dels baixats/col∙lectors per 
mitjà d’un segellat amb coles sintètiques impermeables de gran adherència deixant una espai a la copa de 5mm 
per possibles dilatacions. 
 
Els tubs i accessoris aniran ben subjectats per mitja d’abraçadores que estaran situades a la desembocadura del 
tub, amb una extensió suficient, per permetre moviments deguts a les dilatacions i/o assentaments del terreny. 
La corba d’unió entre el baixant vertical  i  l’horitzontal haurà de quedar subjectat amb  l’abraçadora per garantir 
l’absorció de les tensions derivades del impacte que rep la zona al produir‐se una descarrega. 

         
Imatge 5.8   Alguns exemple d’accessoris de  les canonades de PVC de  la marca Tuyper Grupo, d’esquerra a dreta  tenim: 
derivació a 45º, un maneguet d’unió, un colze a 45º, una ampliació excèntrica i un tap de registre. 

 
5.6 Ventilació  

 

Es disposarà d’una ventilació primària ja que l’edifici té menys de 7 plantes, es prolongarà el baixant 1,30m sobre 
el paviment de la coberta no transitable. 
El material del conducte serà el mateix que el del baixant, per tant, serà PVC. 
 
La  sortida  de  la  ventilació  haurà  d’estar  convenientment  protegida  de  l’entrada  de  cossos  estranys  i  el  seu 
disseny es farà de forma que l’acció del vent afavoreixi l’expulsió del gasos. 
 
Es tindrà en compte que  la ventilació no estigui situada a menys de 6metres de qualsevol presa d’aire exterior 
per climatització i/o ventilació i haurà de sobrepassar‐la en altura. 

 
5.7  Manteniment i conservació 

 

Per un correcte funcionament de la instal∙lació de sanejament s’haurà de comprovar periòdicament l’estanquitat 
general de la xarxa amb les seves possibles fugues, l’existència d’olors i el manteniment de la resta d’elements. 
Cada 6 mesos es netejaran les boneres de les cambres humides i cobertes transitables i 1 cop a l’any es revisaran 
els col∙lectors penjats, es netejaran els pericons. 
Cada 10 anys es netejarà els pericons a peu de baixant, les de pas i els sifònics o abans si s’aprecien olors. 

 

Imatge 5.6  Col∙lector penjat de PVC 

Imatge 5.7  Canaló de PVC 
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CAPÍTOL 6. MEMÒRIA DE  LA  INSTAL∙LACIÓ DE CALEFACCIÓ 
PER TERRA RADIANT 
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6.1 Objecte del projecte 
 

L’objectiu del present projecte consisteix en  l’estudi, plantejament, dissenyat  i dimensionat de  la  instal∙lació de 
calefacció per terra radiant, que abastirà els vestuaris (tant els de jugadors com els d’arbitres), els passadissos, la 
sala d’infermeria, la recepció i la sala polivalent. 
 
6.2 Normativa aplicable 

Per realitzar aquest estudi s’ha tingut en compte la següent normativa 

‐ Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i Documents Bàsics (DB) 
‐ Reglament de les Instal∙lacions Tèrmiques en l’Edificació (RITE) 
‐ UNE‐EN 1264: Calefacció per terra radiants‐ Sistemes i components. 

 
6.3 Descripció de la instal∙lació 
 

El sistema de calefacció que s’ha escollit per les estàncies d’aquest edifici és la calefacció per terra radiant, ja que 
es la manera més adequada per aconseguir un nivell elevat de confort, ja que les persones necessitem una major 
temperatura en els peus que en el cap i amb aquest sistema ho aconseguim. 
 
El  sistema  de  calefacció  per  terra  radiant  consisteix  en  unes  canonades  encastades  a  la  capa de morter que 
discorren per sota de tota al superfície de l’estància a calefactar. Aquestes canonades condueixen aigua calenta 
(a baixa temperatura en relació als altres sistemes de calefacció) produïda per una caldera. L’aigua transmet el 
calor  als  elements  que  l’envolten  per  conducció  (contacte  directe)  i  posteriorment  transmet  el  calor  per 
convecció a tot l’ambient. 
 
El  terra  radiant és un sistema que  treballa a baixa  temperatura  (40‐45ºC), perquè el  terra es mantingui a una 
temperatura entre 20 i 28ºC i l’ambient entre 18 i 22ºC, per tant, s’aconegueix un alt rendiment en comparació 
amb  els  altres  sistema  de  calefacció,  que  per  aconseguir  aquesta  temperatura  d’ambient  necessiten  escalfar 
l’aigua a 70‐80ºC. 
 
PROCEDIMENT DEL SISTEMA: 
1. Escalfar l’aigua a la caldera (40‐45ºC) 
2. Canonada d’aigua de la caldera al col∙lector d’impulsió 
3. Distribució dels circuits, que surten del col∙lector, cap a la zones a escalfar 
4. Retorn dels circuits al col∙lector de retorn 
5. Retorn de la canonada d’aigua del col∙lector a la caldera 
 
Avantatges del terra radiant respecte els altres sistema de calefacció  
 

‐ Estalvi d’espai: evitarem col∙locar objectes que ocupin espai, com poden ser els radiadors. 
‐ Estalvi energètic: consum inferior respecte els sistemes convencionals, majoritàriament perquè treballa a 

baixa temperatura. 
‐ Confort òptim i uniforme: tota l’estància s’escalfa per igual. 
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‐ Ecològic: donada  la baixa  temperatura  sol∙licitada,  la  instal∙lació es pot  combinar amb  fonts d’energia 
renovables  a  baixa  temperatura,  com  l’energia  solar  i  la  geotèrmia,  així  disminuint  el  consum  dels 
combustibles fòssils.  

‐ Saludable: al genera un grau baix d’humitat evita l’aparició dels àcars i el desenvolupament de possibles 
al∙lèrgies. A més, gràcies a l’absència de circulació  d’aire es redueix la quantitat de pols. 

 
6.4 Elements de la instal∙lació 
 
6.4.1 CALDERA DE CONDENSACIÓ A GAS 

 
El sistema   d’energia escollit per escalfar  l’aigua serà una caldera de peu de condensació amb combustible gas 
natural amb 1 dipòsit d’inèrcia de 350litres, per cobrir la demanda màxima. 
La  caldera,  tal  com  s'ha  comentat  en  l'apartat  de  fontaneria,  alimentarà  ACS  +  Calefacció,  serà  el  model 
RENDAMAX, R‐602, de la marca ALDINGAS que treballarà per ACS i Calefacció.  
 
Té el cos refrigerat per aigua i amb quatre bescanviadors d'acer inoxidable. 
 

     

 
 
 
 
 
 

 

Imatge 6.1 Característiques tècniques de la caldera a gas (imatge de l’element respectiu a la dreta) 

 
El  dipòsit  d’inèrcia  seleccionat  serà  de  la marca  BAXI  el model  ASA  370‐IN.  Està  fabricat  d'acer  al  carboni. 
Dissenyat per circuits tancant de calefacció amb aïllament del dipòsit per mitjà d'espuma de poliuretà flexible. 

 

      
 

Imatge 6.2 Característiques tècniques del dipòsit d’inèrcia (imatge de l’element respectiu a la dreta) 

 
6.4.2 VAS D’EXPANSIÓ I GRUP D'IMPULSIÓ 

 
‐ VAS D’EXPANSIÓ: Es col∙locarà, com en tots els circuits tancats, per absorbir l’augment de pressió de  l’aigua 

que hi ha en  l’interior dels circuits quan augmenta  la temperatura de  l’aigua a  l'entrar en funcionament  la 
caldera i al contrari quan disminueix.  

  Estarà ubicat en el transcurs de  la canonada de retorn del dipòsit d’inèrcia cap a  la caldera per evitar que 
pateixi més,  ja que al  tractar‐se d'un circuit  tancat podria estar ubicat en qualsevol  lloc per  tant és millor 
col∙locar‐lo  just  abans de  retornar  a  la  caldera  ja que  serà  en  el moment  en que  l'aigua  es  trobarà  a  la 
mínima temperatura del circuit i tindrà una pressió inferior. 

‐ GRUP D'IMPULSIÓ (BOMBES): serviran per garantir la inèrcia tèrmica en cada circuit, és a dir, per aconseguir 
que  l'aigua calenta que surt de  la caldera arribi amb una temperatura adequada a cada circuit. Per tant es 
col∙locarà una bomba en cada canonada d'impulsió de cada col∙lector, en total 3. 

 

 
 

Imatge 6.3. Bomba d’impulsió (esquerra) i vas d’expansió (dreta). 
 

6.4.3 COL∙LECTOR 
 

Consisteix en el conjunt d’accessoris que  tenen per  funció distribuir  l’aigua  calenta que  reben de  la  caldera a 
cada  un  dels  circuits  de  canonades  corresponents  a  cada  estància  del  poliesportiu  i  posteriorment  retornar 
l'aigua per aquests circuits al col∙lector i ell a la caldera. 
 
Les canonades d’aigua que transcorren de la caldera als col∙lectors i a l’inrevés seran de Coure (Cu) i l’aïllament 
de les canonades serà d’espuma de poliuretà de 27mm. 

Característiques de la Caldera 

Marca  ALDINGAS 

Model  Rendamax‐602 

Potència màxima  a 60‐80ºC (kW)  190,10 kW 

Dimensions (mm)  670x1440x1260 

Màx. Pressió de treball (bar)  8 

Màx. Temperatura d’aigua (ºC)  80 

Mín. Temperatura d’aigua (ºC)  40 

Diàmetre impulsió i retorn d’aigua  2" 

Pressió Gas Natural (mbar)  50 

Diàmetre canonada Gas Natural  1"  

Sortida de fums (mm)  150 

Connexió elèctrica (V)  230 

Consum elèctric (W)  244 

Característiques del dipòsit d’inèrcia 

Marca  BAXI 

Model  ASA 370‐IN 

Volum (litres)  370 

Dimensions (HxØ mm)  1724x620 

Màx. Pressió de treball (bar)  6 

Màx. Temperatura d’aigua (ºC)  85 
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El col∙lector permet la regulació independent de les temperatures de cada una de les estàncies/zones en funció 
de les respectives necessitats calorífiques. 
El col∙lector d’anada disposa de vàlvules termostàtiques de llautó (amb capçals termoelèctrics) i el col∙lector de 
retorn està previst amb cabalímetres de llautó (per la regulació i lectura directa del caudal de la via) 
Alhora  els dos  col∙lectors,  impulsió  i  retorn, disposaran de  grups de purgador  automàtic  (funció de purgador 
automàtic amb clau de tall de bola de llautó i aixeta de buidatge) i de termòmetres analògics.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
Imatge 6.4 Clau de tall de bola, cabalímetre (col∙lector retorn) i vàlvula termostàtica (col∙lector impulsió). 

 
Els  col∙lectors  aniran  dins  d'un  armari,  que  permet  que  en  el  seu  interior  es  trobin  tots  els  elements  de 
distribució, control i bombes d'impulsió. Llavors un dls col∙lectors de planta baixa (C01) anirà amb una caixa que 
s'instal∙larà encastada a  la paret,  i en canvi,  l’altre (C02) es trobarà dins d’un armari. Pel que fa el col∙lector de 
planta primera (C03), estarà ubicat a dins de la sala d'instal∙lacions i s'instal∙larà de superfície. En tots els casos es 
disposarà d'una tapa registrable i es trobaran a una altura del terra ≥ 50cm. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Imatge 6.5 Armari dins del qual es trobarà el col∙lector 

6.4.4 TRAÇAT DELS CIRCUITS (CANONADES) 
 
Es  tracta de  les  canonades, procedents del  col∙lector, que  alimenten  tota  la  superfície de  l’estància que  s'ha 
d'escalfar  i  posteriorment  retornen  al  col∙lector.  Transporten  aigua  a  baixa  temperatura  i  es  distribuiran  en 
espiral  i en   serpentí, tal com s'indica en  les  imatges  inferiors, segons  la forma de  l'estància, és a dir, si és més 
aviat    quadrada  es  farà  servir  la  distribució  d'espiral  i  en  canvi  si  és  rectangular  (estreta)  es  distribuirà  amb 
serpentí per aprofitar més l'espai. 
Els dos  sistemes escollits,    tenen una  temperatura mitjana  igual en qualsevol punt de  l'habitació  i  tenen una 
distribució uniforme de la calor. 
Pel que fa el material d’aquestes canonades serà de PEX (Polietilè Reticulat) tub de plàstic flexible, tal com s’ha 
explicat en  l’apartat de  fontaneria, que ens permetrà doblegar‐lo amb  facilitat per encaixar en els racons  i  fer 
canvis de direcció senzillament. 

 
Imatge6.6. Distribució de les canonades en espiral (esquerra) i en doble serpentí (dreta). 

 
6.5 Regulació i control 
 
Es col∙locarà un control  individual de  temperatura,  ja que aquest crea un control molt més precís del confort 
desitjat, ja que es controla la temperatura de confort. 
En les instal∙lacions de terra radiant hi ha molt poca diferencia entre la temperatura de l'aigua, l'ambient interior 
i  l'exterior. Al  ser molt baix At  (increment de  temperatura)  entre  la  temperatura de  l'aigua  i  la de  l'ambient 
qualsevol canvi en  la temperatura de  l'aigua genera una modificació en  l'emissió de calor de  la placa del terra 
radiant.  
Els elements de control escollits són: 
‐ Termòstat d'ambient a cada estància amb sistema sense fil 
‐ Capçals electrotèrmics en cada circuit del terra radiant 
‐ Caixa de connexions que alimentarà elèctricament els capçals, connexió de bomba i connexió dels termòstats. 
El sistema funciona de la següent manera: 
Quan la temperatura del local es troba per sobre del valor ajustat pel termòstat, els contactes del mateix estan 
posició  de  repòs,  interrompent  l'alimentació  elèctrica  del  capçal  electrotèrmic,  col∙locat  en  la  vàlvula 
termostàtica que controla el pas d'aigua al circuit, en el col∙lector. 
Quan  la  temperatura  del  local  és  inferior  a  la  desitjada,  s'ha  fixat  en  el  termòstat,  s'actuen  els  contacte  del 
termòstat  alimentant  el  capçal  electrotèrmic  amb  el qual  s permet  la  circulació de  l'aigua pel  circuit de  tubs 
d'aquell local. 
 

Col∙lector retorn 

Col∙lector  impulsió 

 
 
L'edifici disposarà de 3 col∙lectors (cada 
un amb el seu col∙lector d'impulsió i de 
retorn) distribuïts 2 a planta baixa i 1 a 
planta primera per alimentar  totes  les 
estàncies necessàries. 
 
Cada col∙lector no podrà alimentar més 
de 12 circuits. 
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Tot  i  haver‐hi  un  termòstat  a  cada  estància,  es  trobarà  ubicat  en  una  zona  en  la  qual  els  usuaris  no  puguin 
manipular‐lo, nomes estarà en mans del responsable. 
 
COMPONENTS: 

 

1. Termòstat 
 

És  un  dispositiu  que  regula  elèctricament,  amb  actuació  de  tot  o  res,  amb  combinació  dels  actuadors 
electrotèrmics, la temperatura existent en el local on es troba instal∙lat. 
A més el  termòstat  incorpora una  roda  selectiva que  regula  la  temperatura, permeten que    l'usuari pugui 
escollir la temperatura entre 10 i 28ºC. 
EL termòstat es situarà dins del  local que controlarà  la temperatura  i es col∙locarà a una altura entre 1,50  i 
1,70m respecte el terra, en una posició favorable per rebre corrents d'aire, separat dels aparells que puguin 
falsejar la medició. 
 
2. Capçal electrotèrmic 

 

És un dispositiu elèctric d'accionament de  les vàlvules  termostàtiques que controlen  la circulació hidràulica 
dels circuits d'impulsió del sistema de terra radiant. El conjunt capçal i vàlvula té la funció de regular el control 
del pas de  l'aigua a  través del  circuit de  tubs emissor del  sistema, permeten  regular  l'aportació  tèrmica al 
local. 
Actuador de 2  fils, accionament de  tot o  res, normalment apagat, quan el  capçal  rep alimentació elèctrica 
deixarà circular aigua i quan s'interrompi l'alimentació elèctrica es tancarà el pas d'aigua.  

 
3. Caixa de connexions 

 

Consisteix  en  una  caixa  electrònica  amb  alimentació  elèctrica  a  230V  i  sortides  a  230V  o  24V  (segons  la 
instal∙lació). S'utilitza com element d'alimentació elèctrica  i generador de tensió de maniobra per alimentar 
els capçals quan sigui necessari. 
Disposa d'un número màxim d'entrades per connexions de  termòstats  , que són 12  i un número màxim de 
sortides  per  l'alimentació  dels  capçals,  que  són  13.  Necessitarem  3  caixes  de  connexió,  una  per  cada 
col∙lector. 

 

 
 
Imatge 6.7 Esquema bàsic sense fils del regulació i control de la instal∙lació de terra radiant 

 
 
 

Caixa de connexions 
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CAPÍTOL  7.  MEMÒRIA  DE  LA  INSTAL∙LACIÓ  DE  FRED  I 
VENTILACIÓ 
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7.1 Objecte del projecte 
 

El  present  apartat  té  per  objectiu  definir  les  característiques  tècniques  de  la  instal∙lació  de  climatització  per 
realitzar l’aire condicionat de les sales pertinents del poliesportiu. 
Només tractarem l’aire condicionat, ja que en l’apartat anterior s’ha parlat de calefacció per terra radiant. 
 
L’objectiu del  sistema de  climatització és proporcionar un ambient  confortable  i  s’aconseguirà per mitjà d’un 
control  simultani de  la humitat,  temperatura, neteja de  l’aire  i una distribució  correcta d’aquest  a  l’ambient, 
incloent també, el factor acústic. 
 
Es mantindran les condicions de disseny en cada una de les disposa el poliesportiu. Les condicions corresponents 
són una temperatura de 24ºC  i una humitat relativa de 50% a  l’estiu  i al hivern una temperatura de 22ºC  i una 
humitat relativa del 50%.  
 
7.2 Normativa aplicable 

Per realitzar aquest estudi s’ha tingut en compte la següent normativa: 

‐ Codi tècnic de l’Edificació (CTE) i els Documents Bàsics (DB), concretament el HS‐3 SALUBRITAT: Qualitat 
de l’aire interior. 

‐ RITE. Reglament de les instal∙lacions tèrmiques en els edificis.  
 
7.3 Descripció de les instal∙lacions 
 

SISTEMA DE FRED 
 

Tal com s’ha explicat prèviament, l’edifici disposa de dues plantes: una planta baixa en la qual trobem la recepció 
i vestíbul d'accés a l'edifici, vestuaris tant dels jugadors com dels àrbitres, pista poliesportiva, rocòdrom, una sala 
de neteja i una d’infermeria i pel que fa a la planta primera hi ha de la graderia i una sala polivalent. 
 
S’ha decidit climatitzar la pista poliesportiva, la graderia, la recepció i la sala polivalent. Els banys i els vestuaris ja 
estan climatitzats pel que fa amb aire calent i només disposaran d’aire d’extracció amb un extractor en línia. No 
s'ha  cregut necessari aportar aire  fred en aquest  recintes. Pel que  fa a  la  sala d'infermeria  i neteja  també es 
disposarà d'un conducte extracció d'aire a coberta. 
 
S’han escollit dos sistema de climatització diferents  segons els  requeriments de  les sales, pel que  fa a  la pista 
poliesportiva  i  la  graderia  es  climatitzaran  a  partir  d’un  Roof  top  (màquina  a    la  coberta),  consisteix  en  una 
màquina compacta col∙locada a la coberta de l’edifici, que es caracteritza per tenir la unitat exterior i la interior 
en una sola màquina  i utilitzen el propi aire exterior (no es necessari un conducte d’aportació d’aire) en el cas 
que l’aire interior sigui més calent que l’exterior. És una solució òptima per climatitzar espais de mida mitjana i 
gran.  
S’ha  decidit  utilitzar  una  màquina  independent  per  a  cada  estància,  és  a  dir,  una  per  alimentar  la  pista 
poliesportiva i rocòdrom, i una altra per la graderia. El motiu pel qual s'ha decidit  és perquè la zona de la pista 
necessitarà més hores de  climatització que no pas  la graderia,  ja que estarà més hores ocupada. Per  tant, al 
independitzar‐les estem permeten que una zona pugui ser climatitzada sense obligació que l’altre també ho hagi 
de ser. 
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Taula 7.1 Dades bàsiques Roof‐tops 
 

Pel que  fa   al  sistema escollit per  les altres dues  sales,  s’ha optat per un  sistema d'expansió directa  (VRV) de 
regulació  de  caudal.  Es  tracta  d'un  sistema  partit,  en  el  qual  la  unitat  exterior  disposa  del  compressor  i  del 
condensador,  i  les unitats  interiors per conductes, disposaran de  l'evaporador. Estaran connectades entre elles 
pel líquid/gas refrigerant. 
 
El sistema escollit, permet que la unitat exterior pugui alimentar les tres unitats interiors que estaran ubicades, 
dues d'elles en  la sala polivalent,  ja que es tracta d'un espai de grans dimensions  i que majoritàriament estarà 
dividit en dues sales i l'altra a la recepció/vestíbul de planta baixa.  

 
Les  unitats  interiors  estan  dissenyades  per  impulsar  únicament  aire  fred,  ja  que  com  s'ha  comentant 
anteriorment ja disposarem de calefacció per terra radiant. 
 
El circuit d'impulsió de líquid refrigerant descendeix des de la unitat exterior a través d'un muntant fins a planta 
primera on es bifurca per fals sostre per connectar amb les dues unitats interiors de la sala polivalent, alhora que 
segueix descendent fins a planta baixa, on també circularà per fals sostre fins enllaçar amb la unitat interior de la 
recepció. 
El circuit de retorn, del gas refrigerant, també circularà per fals sostre i ascendirà per un muntant fins connectar 

amb la unitat exterior de la coberta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 7.1 Dades bàsiques unitats interiors per conductes sistema VRV 
 
 

Pel que la difusió de l’aire, s’ha previst que la impulsió es realitzi amb difusors, reixes i/o toveres, en funció de la 
sala.  I  les  reixes  de  retorn  seran  fixes  horitzontals    a  45ºC,  fabricades  amb  alumini  extruït  anoditzat,  de 
dimensions variables, que es troben indicades en la documentació gràfica.  
 
 

VENTILACIÓ 
 
L’equipament disposa d’un sistema de renovació d’aire, en compliment del RITE, que estarà pre‐tactat per tal de 
garantir la ventilació de l’interior del poliesportiu. 
 
Als  locals dels  lavabos, vestidors,  i altres estances que necessiten extracció,  s’han projectat extraccions d’aire 
localitzades amb extractors en línea amb sortida a coberta. 
 
Amb aquests criteris es dóna resposta a  les exigències de  la Secció HS3 del Document Bàsic HS  (Salubritat) del 
Codi Tècnic de l’Edificació.  
 
L'aportació de l'aire es farà de forma tractada i forçada amb un recuperador entàlpic (recuperador de calor), per 
conductes, ubicat al fals sostre de la sala d’instal∙lacions. 
Hi haurà una distribució per conductes tant d'impulsió com d'extracció, de tipus PANELL SANDVITX DE FIBRA. La 
conducció de  l'aire d'impulsió es  farà  fins a cada màquina de climatització on hi haurà un  regulador de cabal. 
L’aire d’extracció provindrà de les sales climatitzades i es conduirà fins al recuperador. 
 
Es preveu la ventilació dels banys i vestuaris, mitjançant les boques de ventilació ubicades al sostre de cada local. 
S'han previst dos  circuits d'extracció, un per banys,  infermeria  i neteja    i  l'altre per  vestuaris, ambdós aniran 
connectats amb un extractor lineal que ventilarà a coberta. Es realitza en dos circuits, ja que segons el RITE, l’aire 
d’extracció dels banys és un AE3 (aire amb un alt nivell de contaminació) i en canvi, l’aire d’extracció provinent 
dels vestuaris correspon a un AE2 (moderat nivell de contaminació). Al tractar‐se de categories diferents, el RITE 
ens marca que l’aire d’extracció de la categoria AE2 no pot ser comú amb l’aire de la categoria AE3. 

 

 

  

 
 
 
 

 
Taula 7.3 Dades bàsiques del recuperador de calor i els extractors en línia. 

 
7.4 Elements de la instal∙lació de refrigeració 
 
7.4.1 ROOF TOP 
 
El projecte en qüestió disposà de dues màquines, ROOF TOP, ubicades a  la coberta de  l’edifici que serviran per 

alimentar la pista poliesportiva i rocòdrom, i la graderia. 

nº  Zona  Màquina  Capacitat 
frigorífica 

Potència 
frigorífica 

Cabal 

      [kW]  [kW]  [m3/h] 
RT1  Pista  i 

rocòdrom 
KRT‐530 H2N  53  18,60  11.214 

RT2  Graderia  KRT‐350 H1N  35  11,60  6.457 

nº  Zona  Màquina  Cabal 
aire 

Pressió  Consum 

      (m3/h)  (PA)  (W) 
V1  ‐ 

 
RITE 4.500  3.600/4.5  245  1360 

V10  Vestuaris  KPDHF‐140  2.800  3/8  5/8 
V11  Banys  KPDHF‐90  1.650  3/8  5/8 

nº Zona Màquina Capacitat 
frigorífica 

Cabal 
aire 

Ø  liquid 
refrigerant 

Ø  gas 
refrigerant 

(kW) (m3/h)  (")  (")
Cl1 Sala 

polivalent 
KPDHF‐140 14 2.800  3/8  5/8

Cl2 Sala 
polivalent 

KPDHF‐140 14 2.800  3/8  5/8

Cl3 Recepció KPDHF‐90 9 1.650  3/8  5/8
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Aquest sistema es caracteritza per: 

 Ser un de les millors solucions per climatitzar sales de grans dimensions. 

 Ser una unitat compacte, unitat exterior i unitat interior en la mateixa màquina  

 Pot  integrar tots els components pel sistema de calefacció, refrigeració  i ventilació per  la renovació de 
l’aire amb una sola presa d’electricitat. 

 Cost reduït i facilitat d’instal∙lació 

 Expansió directa 
 

  
Figura 7.1 Parts d’un Roof‐top 
 
En  una  unitat  “Roof‐top”,  els  compressors  estan  ubicats  en  un  extrem  i  els  serpentins  del  condensador  els 
emboliquen  o  es  troben molt  pròxims.  Els  filtres  estan  posicionats  al  costat  de  l’entrada  d’aire  exterior  del 
serpentí evaporador. 
 
La  unitat  en  qüestió,  disposa  d’un  compartiment  pel  tractament  de  volum  d’aire  a  refredar.  Es  tracta  d’una 
càmera  que  disposa  d’un  element  de  filtració,  una  bateria  de  refrigeració  d’expansió  directa,  ventilador  i  un 
dispositiu de barreja d’aire nou/utilitzat. 
La taxa d’aire nou que entra dins de la màquina es controlat per una càmera que barreja l’aire nou i el de retorn. 
 
Un  segon  compartiment  inclou  la  generació  de  fred  (i  si  necessitéssim  calor  també  el  generaria)  amb  un 
compressor i un circuit de refrigeració. 
 
Per optimitzar l’entrada d’aire nou, i no deixar un valor constant, es farà per mitjà d’una sonda que s’instal∙larà 
en el  local per mesurar  la  taxa de CO2  i  l’ocupació del  local. En  funció d’aquests valors serà necessari renovar 
més aire o menys. 
 
La descàrrega dels conductes de la unitat Roof‐top pot realitzar‐se de forma vertical o de forma horitzontal, en el 
nostre cas s’ha escollit una descarrega vertical perquè així aprofitem més l’espai. 
 
Els ROOF‐TOP seleccionats són de la marca KAYSUN, el model KRT‐530‐H2N, que alimentarà pista i rocòdrom i el 
model KRT‐350‐H1N per alimentar la graderia. 

 

 
 

 
Taula 7.4 Característiques dels Roof‐top seleccionats: RT1 (pista) i RT2 (graderia)  

 
Al tractar‐se d’una màquina compacta i de grans dimensions, provocarà unes vibracions fortes i per evitar que es 
traspassin al sostre de planta primera es preveurà construir una base en la qual la màquina s’hi recolzarà. 
Aquesta base consistirà en una capa de formigó, un capa d’aïllament de llana de roca 
(aïllament acústic)  i una altra capa de formigó  i a sobre es col∙locarà el SILENT‐BLOCK 
(un amortidor que  serveix per amortir  les vibracions  internes de  les màquines), que 
anirà cargolat a la base. 

 
 
 
 

Característiques ROOF TOP (RT2) 

Marca  KAYSUN 

Model  KRT‐350‐H1N 

Capacitat frigorífica (kW)  35 

Consum (kW)  11,80 

EER (capacitat/consum)  2,96 

Cabal d’aire interior (m³/h)  6.457 

Cabal d’aire exterior (m³/h)  11.494 

Pressió sonora (dB)  72 

Dimensions (bxhxa mm)  2165x1002x1335 

Doble  possibilitat  d’impulsió  i  retorn  de  l’aire, 
lateralment o per sota de la màquina. 

El  bescanviador  està  pensat  per  ser  fàcil 
d’accedir  i  de  netejar.    Voltatge  de  400V 
(trifàsic). 

Característiques ROOF TOP (RT1) 

Marca  KAYSUN 

Model  KRT‐530‐H2N 

Capacitat frigorífica (kW)  53 

Consum (kW)  18,60 

EER (capacitat/consum)  2,84 

Cabal d’aire interior (m³/h)  11.214 

Cabal d’aire exterior (m³/h)  16.650 

Pressió sonora (dB)  72 

Dimensions (bxhxa mm)  2229x1245x1825

Doble  possibilitat  d’impulsió  i  retorn  de  l’aire, 
lateralment o per sota de la màquina. 

El  bescanviador  està  pensat  per  ser  fàcil 
d’accedir  i  de  netejar.  Voltatge  de  400V 
(trifàsic). 

Imatge 7.1 Silent block
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7.4.2 VRV: VOLUM DE RERIGERANT VARIABLE 
 
Els  sistemes VRV  tenen  la  capacitat de poder  variar el  cabal de  refrigerant  aportat  a  les unitats evaporadors 
(interiors),  controlant més  eficaçment  les  condicions  de  temperatura  dels  locals  a  climatitzar  i  obtenim  un 
control molt més precís.  
 
El  sistema  en qüestió permet  connectar  varis unitats  interiors  amb una única unitat exterior  a  través de dos 
canonades de coure per la qual circula el líquid i el gas refrigerant. 
 
El  sistema  VRV  basa  el  seu  funcionament  en  el motor  del  compressor.  Aquest motor  que  farà  funcionar  el 
compressor  tindrà un sistema de variació de  freqüència am el qual s’aconseguirà que el compressor  treballi a 
menor o major  rendiment depenent de  la  informació que  rebi   del  sistema de  control del  local  (termòstats  i 
sondes).  
Aquets  control  freqüencial  del  compressor  disminueix  les  parades  i  les  postes  en marxa  que  són motiu  de 
desgast d’ell mateix. 
 
Amb  aquest  sistema  s’aconsegueix  gaudir  d’una  independència  climàtica  en  cada  sala.  Cada  unitat  interior 
treballarà de forma independent a les altres, sol∙licitant la quantitat de refrigerant que necessiti. Per mitjà d’una 
vàlvula d’expansió electrònica, ubicada en la unitat interior, deixarà passar la quantitat justa de fluid refrigerant 
que haurà d’entrar a l’evaporador. 
 
La màquina exterior que s’ha escollit és el model KMF‐400 DN3 de la marca Kaysun. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Taula 7.5 Característiques de la unitat exterior pel sistema VRV (imatge de l’element respectiu a l dreta)   

 

Al  contrari  que  els  sistemes  aire‐aigua,  els  equips  de  VRV  no  necessiten  bombes  ja  que  el  propi 
compressor fa circular el gas per la instal∙lació, per tant un punt menys de consum d'energia. 
 
7.4.3 UNITATS INTERIORS PER CONDUCTES 
 
Les  unitats  interiors  per  conductes  es  trobaren  ubicades  al  fals  sostre  del  local  que  hauran  de 
climatitzar i els conductes, tant d’impulsió com de retorn, també circularan per fals sostre. 
Es tracta d’un equip partit, que disposa d’unitat exterior, mencionada en l’apartat anterior, i una unitat 
interior en aquest cas per conductes. 
Es tracta d’un equip independent, ja que cada unitat alimentarà un local concret. 
La connexió entre  la unitat exterior  i  la unitat  interior es realitzarà per mitja del  líquid refrigerant, al 
tractar‐se d’impulsió, i amb el gas refrigerant al retorn cap a la unitat exterior. 
 
Destaca, entre altres, per ser un sistema de: 

‐ Rapida instal∙lació 
‐ Gran capacitat amb un baix nivell sonor 
‐ Refrigeració fiable i econòmica. 

 
Les unitats interiors seleccionades són de la marca Kaysun, les unitats que alimenten la sala polivalent 
(Cl1)  corresponent  al model  KPDHF‐140 DN3.0  i  la  que  alimenta  a  la  recepció  (Cl2)  és  la  KPDHF‐90 
DN3.0. 

 

Característiques Unitat exterior (m1) 

Marca  KAYSUN 

Model  KMF‐400 DN3 

Capacitat frigorífica (kW)  40 

Consum (kW)  11,90 

EER (capacitat/consum)  3,36 

Cabal d’aire (m³/h)  16.575 

Nº de ventiladors i compressors  2 

Nº  max.  unitats  d’interiors 
connectades 

14 

Diàmetre líquid refrigerant (“)  1/2 

Diàmetre gas refrigerant (“)  7/8 

Refrigerant  R‐410A 

Dimensions (bxhxa mm)  1360x1650x540 
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Taula 7.6 Característiques de les unitats interiors seleccionades Cl1 (sala polivalent) i Cl2 (recepció)  

 
7.4.4 DISTRIBUCIÓ DE L’AIRE 
 

‐ GRADERIA I SALES 
Les  dimensions  del  conductes  estan  indicades  a  la  documentació  gràfica.  Circularan  sempre  per  fals 
sostre. 
El material del conductes serà FIBRA, compost per un panell de llana de vidre d'alta densitat revestit per 
ambdues cares d'alumini, per  l'exterior: alumini  i malla de reforç, que actuarà com a barrera de vapor  i 
per la cara interior: alumini i kraft (alumini aïllant), tant el circuit d'impulsió com el de retorn. 

 
‐ ZONA PISTA 

Les  dimensions  del  conductes  estan  indicades  en  la  documentació  gràfica.  Circularan  sempre  vistos 
aniran penjats dels elements estructurals, tant la impulsió com el retorn. El material dels conductes serà 
de XAPA AÏLLADA  PER  L'INTERIOR,  compost per  un  conducte metàl∙lic  rectangular  amb un  aïllament 
interior termo‐acústic de llana de vidre, recobert per un paper kraft‐alumini que actuarà com una barreja 
de  vapor.  Serà necessari  aïllar  el  conducte  de  xapa metàl∙lica,  ja que  el metall  és un molt  conductor 
tèrmic,  i  els  conductes  transporten  aire  a  baixa  temperatura  en  comparació  amb  la  temperatura  de 
l'ambient el que pot provocar una condensació i per evitar‐ho s'aïllarà. 

     
 
Imatge 7.2. Conducte de fibra (esquerra) i conducte de xapa metàl∙lica aïllant per l’interior (dreta). 

 
7.4.5 DIFUSIÓ DE L’AIRE 
 

‐ SALA POLIVALENT, RECEPCIÓ I GRADERIA 
La difusió de  l’aire es farà amb difusors circulars d’alumini anoditzat, de diàmetre variable. El retorn es 
farà amb reixes rectangulars de sostre. 
Es regularà el cabal de cada una de les reixes i la velocitat d’impulsió i retorn. 
Les dimensions i característiques de les reixes estan indicades a la D.G. 

 
‐ ZONA PISTA 

La difusió es realitzarà mitjançant toveres de llarg abast instal∙lades al conducte d’impulsió. 
El retorn es farà per reixes d’aletes fixes horitzontals a 45º fabricades amb alumini extruït i anoditzat. 

 

    
 

Imatge 7.3. Elements de difusió de l’aire: difusor circulars, reixes rectangulars i toveres de gran abast (d’esquerra a dreta) 

 
7.4.6 EVACUACIÓ DE CONDENSATS 
 
Es portarà una xarxa separada pels condensats de cada màquina, fins els baixants més propers, amb un diàmetre 
mínim de 25 mm. 
Serà necessari  col∙locar una bomba de buidatge per  circular els  condensats  fins al baixant mes proper  ja que 
algunes unitats interiors es troben  massa lluny del baixant d’aigües pluvials. 
La  bomba  de  buidatge  permetrà  bombejar  l'aigua  dels  condensats 
procedents de  la màquina  interior per conductes  i evacuar‐la amb facilitat 
cap al baixant de pluvials més proper.  
Disposarem de dues bombes de buidatge, una per cada unitat interior de la 
sala polivalent. 
La  unitat  interior  de  la  recepció  i  vestíbul  no  en  necessitarà  perquè  es 
trobar proper al baixant. 
 
7.5 Elements de la instal∙lació de ventilació 
 
7.5.1 RECUPERADOR ENTÀLPIC 
 
El recuperador entàlpic és un equip que permet recuperar part de l’energia de l’aire de climatització del interior 
d’un local a través del sistema de ventilació mecànica d’aquest aire, mitjançant un bescanviador de que posa en 

Característiques Unitat Interior (Cl2) 

Marca  KAYSUN 

Model  KPDHF‐90 DN3.0 

Capacitat frigorífica (kW)  9 

Cabal d’aire (m³/h)  1.650 

Pressió sonora (dB)  45 

Diàmetre líquid refrigerant (“)  3/8 

Diàmetre gas refrigerant (“)  5/8 

Refrigerant  R‐410A 

Dimensions (bxhxa mm)  952x420x690 

Característiques Unitat Interior (Cl1) 

Marca  KAYSUN 

Model  KPDHF‐140 DN3.0 

Capacitat frigorífica (kW)  14 

Cabal d’aire (m³/h)  2.800 

Pressió sonora (dB)  48 

Diàmetre líquid refrigerant (“)  3/8 

Diàmetre gas refrigerant (“)  5/8 

Refrigerant  R‐410A 

Dimensions (bxhxa mm)  1300x420x690 

Imatge 7.4 Bomba de buidatge
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contacte l’aire de l’interior que s’extreu amb l’aire de l’exterior que s’introdueix, sense que es barregin l’aire dels 
dos circuits. 
Al hivern funciona escalfant l’aire fred que entra de l’exterior mentre que a l’estiu permet refredar l’aire calent 
de l’exterior. A més disposa d’uns filtres que redueixen el nivell de contaminant i millorar la qualitat de l’aire. 
 
Utilitzant aquest sistema es reduirà el consum energètic de forma considerable, ja que permeten recuperar fins 
un  60%  del  calor  que  es  perdria  en  un  sistema  de  ventilació mecànic  en  que  els  fluxos  d’aire  d’extracció  i 
renovació són  independents, permet aconseguir un estalvi energètic del 40% sobre el consum en els equips de 
climatització. 
 
Els avantatges d’utilitzar aquest sistema són: 

‐ Millora eficiència energètica 
‐ Estalvi energètic 
‐ Presenta un preu econòmic que permet amortitzar el cost de la inversió en poc temps 

 
Figura 7.2. Parts d’un recuperador de calor 
 
El  recuperador entàlpic  (recuperador de  calor) que  s’ha  seleccionat és el CADT‐N D 45 PRO‐REG, de  la marca 
SOLER&PALAU. Es trobarà ubicat al fals sostre de la sala d’instal∙lacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 7.7 Característiques del recuperador de calor (imatge de l’element respectiu, a la dreta )  
 
Segons el RITE, el filtre del recuperador de calor ha de ser com a mínim un F6, la màquina escollida disposa d’un 
filtre F7+F9 
 
7.5.2 EXRACTORS EN LINIA 
 
Es disposarà d’un extractor en línea a cada un dels circuits d’extracció d’aire en cada planta de l’edifici, és a dir, 
dos pel circuit d’extracció de banys ( un a planta primera i un a planta baixa) i l’altre pel dels vestuaris. 
 
S’ha  escollit  realitzar  l’extracció  amb  extractor  en  línia,  en  canvi  d’extractors  axials  ubicat  en  cada  boca 
d’extracció per reduir el soroll. 
 
L’extractor de línia del circuit dels vestuaris (V10) serà SV‐250/H i el del circuit dels banys serà el SV‐200/L (V11), 
de planta baixa i el SV‐125/H (V12) de planta primera, tots són de la marca SODECA. 
I  les boques d’extracció es col∙locaran una en els banys  i  lavabos,  i en els vestuaris es col∙locaran dues boques 
una a la zona dels bancs i l’altre a la zona de dutxa. Ambdós seran de la marca S&P, als banys, infermeria i neteja 
hi haurà el model BARJ 54 (caudal de 54m3/h)  i als vestuaris el model BARJ150  (caudal de 150m3/h). Ambdós 
tindran un diàmetre, màxim de sortida, de 125mm.  
 
Els extractors escollits tenen un baix nivell sonor muntats dintre d’un envolupant acústic. Acabat anticorrosiu de 
resina de poliester. 
Motors de rotor exterior amb protector tèrmic incorporat. Temperatura màxima del aire a transportar 50ºC 
 
Es col∙locaran sensors a cada bany i vestuari que activaran l’extractor, permetent que no estigui en funcionament 
tot el dia sinó simplement en moments en que hi hagi ocupació. 

Característiques Recuperador de Calor (V1) 

Marca  S&P 

Model  CADT‐N D 45 PRO‐REG 

Cabal d’aire (m³/h)  4.250 

Potència motor(kW)  2x1,10 

Alimentació elèctrica  400V (3F+N) 

Velocitat (rpm)  2.703 

Eficiència (%)  56 

Dimensions (bxhxa mm)  1600x640x1600 

Es  tracta d’un  recuperador de  fluxos  creuats  amb  uns 
filtres F7+F9. Instal∙lació en horitzontal. 

Muntat en caixes d’acer galvanitzat plastificat de color 
blanc amb doble paret amb aïllament de fibra de vidre 
de 25mm d’espessor. 
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Taula 7.8 Característiques dels extractors en línea: V10 (vestuaris), V11 (banys planta baixa) i V12 (banys planta 
primera). 
 

 
Imatge7.5 Extractor en línia marca SODEA (esquerra) i boques d’extracció marca S&P (dreta). 
 
7.5.3 DISTRIBUCIÓ DE L’AIRE 
 
El material  dels  conductes  de  renovació  d’aire  i  d'extracció  d'aire  que  surten  i 
arriben al recuperador entàlpic seran de FIBRA. 
 
Pel que fa els conductes d’extracció, tant dels banys com dels vestuaris, seran de 
XAPA GALVANITZADA, aquest no  serà necessari aïllar‐los ni per  l'interior ni per 
l'exterior,  ja que  al  tractar‐se de  conductes d'extracció,  l'aire es  trobarà    a una 
temperatura similar a la de l'ambient de l'edifici no provocarà condensacions. Tot 
i  que  els  primers  seran  rectangulars  i  els  altres  circulars.  Pel  que  fa  el  recorregut  sempre  circularan  per  fals 
sostre. 
 
 

 
 
7.6 Regulació i control 
El present apartat respon a la necessitat de dotar l’edifici d’un sistema que ens permeti controlar la climatització 
i ventilació per augmentar els nivells d’eficiència energètica de la instal∙lació. 
 
Per aconseguir‐ho partirem d’un control individual de cada local, que estarà regulat per una centraleta ubicada a 
la zona de recepció‐administració, que regularà: 
 

- Encesa / Apagat de les màquines de climatització  
- Control de consigna de la climatització a cada zona 
- Gestió de clima en funció de paràmetres d'ocupació 
- Renovació d’aire per taxa de CO2 

 
Una sonda ubicada a cada zona a climatitzar ens permetrà detectar la taxa C02 i l’ocupació de la sala, en el cas 
que sigui elevat, la unitat de roof‐top (en el cas de la zona pista i grades) i el recuperador de calor (en el cas de la 
sala polivalent i recepció) es posaran en funcionament per aportar aire nou/net a la sala en qüestió. 
A més de disposar d’un termòstat independent a cada sala. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Característiques  
Extractor línea (V10) 

Marca  SODECA 

Model  SV‐250/H 

Cabal d’aire (m³/h)  1.300 

Potència  instal∙lada 
(kW) 

0,18 

Nivell sonor (dB)  48 

Velocitat (rpm)  2.500 

Intensitat  màxima 
adm (A) 

0,85 

Alimentació 
elèctrica 

230 V  

Característiques  
Extractor línea (V11) 

Marca  SODECA 

Model  SV‐200L 

Cabal d’aire (m³/h)  760 

Potència  instal∙lada 
(kW) 

0,09 

Nivell sonor (dB)  44 

Velocitat (rpm)  1.400 

Intensitat  màxima 
adm (A) 

0,65 

Alimentació 
elèctrica 

230 V 

Característiques  
Extractor línea (V12) 

Marca  SODECA 

Model  SV‐125/H 

Cabal d’aire (m³/h)  480 

Potència  instal∙lada 
(kW) 

0,11 

Nivell sonor (dB)  40 

Velocitat (rpm)  1000 

Intensitat  màxima 
adm (A) 

0,55 

Alimentació 
elèctrica 

230V 

Imatge 7.6 Conducte de xapa galvanitzada
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CAPÍTOL 8. MEMÒRIA DE LA INSTAL∙LACIÓ DE GAS 



  Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal∙lacions d’un poliesportiu a Reus 48 

ÍNDEX SUBCAPÍTOL 8: Instal∙lació de gas 

8.1 Objecte del projecte ............................................................................................................................................ 48 

8.2 Normativa aplicable ............................................................................................................................................. 48 

8.3 Criteris de disseny ................................................................................................................................................ 48 

8.4 Característiques del gas i pressions ..................................................................................................................... 48 

8.5 Elements que composen la instal∙lació ............................................................................................................... 49 

8.5.1 Escomesa ...................................................................................................................................................... 49 

8.5.2 Instal∙lació receptora  ................................................................................................................................... 49 

8.5.3 Accessoris  .................................................................................................................................................... 50 

8.6 Condicions de la sala de màquines ...................................................................................................................... 51 

8.6.1 Generalitats .................................................................................................................................................. 51 

8.6.2 Aire de ventilació i combustió ...................................................................................................................... 52 

8.7 Verificacions i assajos en trams de baixa tensió .................................................................................................. 52 

8.7.1 Prova d’estanquitat per instal∙lacions receptores ....................................................................................... 52 

8.7.2 Verificacions dels accessoris .............................................................................................................. 52 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 Objecte del projecte 
 
L’objecte de  l’apartat en qüestió,consisteix en  l’estudi, plantejament, disseny  i dimensionat de  la  instal∙lació de 
gas, la qual alimentarà als punts de consum necessaris a l’edifici, en aquest cas només es disposarà d’un sol punt, 
la caldera, per tal de complir amb la corresponent normativa vigent, per un edifici destinat a Centre Poliesportiu. 
 
8.2 Normativa aplicable 
 

Per realitzar aquest estudi s’ha tingut en compte la següent normativa: 
‐ Reglament  d’instal∙lacions  tèrmiques  en  els  edificis  (RITE)  i  les  seves  instruccions  tècniques 

complementaries, concretament (ITE) 
‐ Reglament  tècnic de distribució  i utilització de  combustibles gasosos  i  les  seves  instruccions  tècniques 

complementaries (ICG), concretament: ITC‐ICG 07. Instal∙lacions receptors de combustibles gasosos. 
‐ Normes UNE: 

o UNE  60601/2006  Instal∙lació  de  calderes  a  gas  per  a  calefacció  i/o  aigua  calenta  sanitària  de 
potència nominal superior a 70 kW. 

o UNE 60620/2005 Instal∙lacions receptores de gas natural subministrades a pressions superiors a 
5 bars. 

o UNE 60670/2005 Instal∙lacions de gas en locals destinats a ús domèstic, col∙lectiu o comercial 
 
8.3 Criteris de disseny 
 

El traçat de la instal∙lació provinent de l’escomesa exterior fins a l’armari de regulació es farà amb tub de polietilè 
d’alta densitat. 
 
El recorregut per l’interior del poliesportiu fins alimentar a la caldera es farà amb canonades de coure vistes. 
 
8.4  Característiques del gas i pressions 
 

El subministrament del gas natural es realitzarà per l’empresa de gas natural a partir de la distribució existent en 
MPB,  a  través  d’una  escomesa  que  inclou  la  clau  de  l’escomesa  que  serà  accessibles  des  de  l’exterior  de  la 
propietat i identificable, que permet interrompre el pas de gas a la instal∙lació receptora. 
 
Des  de  la  xarxa  de  distribució  en MPB  la  pressió  es  regularà  amb  l’armari  de  regulació  i mesura  (ARM)  i  la 
convertirà en BP per transcorre per l’edifici. 
 
El Gas a subministrar per la Companyia s'ajusta a les següents característiques tècniques: 
 

Tipus de gas        Natural 
Família          Segona 
Toxicitat        Nul∙la 
Poder Calorífic Superior     10.500 KCal/Nm; 
Densitat relativa a l'aire     0,62 
Índex de Wobbe (KCal/m;)    12.700 KCal/m; 
Grau d'humitat       Sec 
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Presència eventual de condensats  Nul∙la 
 
8.5 Elements que composen la instal∙lació 
 

La  instal∙lació en qüestió pretén subministrar gas a  la caldera, ubicada a  la sala de màquines de planta primera 
del poliesportiu. 
 
La  instal∙lació  estarà  formada  per,  l’escomesa  exterior  (correspon  a  l’empresa  subministrament),  l’armari  de 
regulació i el comptador ubicats a la façana de l’edifici, distribució interior i alimentació als punts de consum amb 
la clau de tall pertinent. 
 

TRAM  MATERIAL 

ESCOMESA  Polietilè d’ Alta Densitat 
COMPTATGE  Coure, en tot el recinte de comptadors 
LINIA INDIVIDUAL  Coure, fins entrada a Edifici 
DISTRIBUCIÓ INTERIOR  Coure 
ALIMENTACIÓ A CONSUMIDORS  En coure, des de la Clau de Local fins a aparell 

 
Imatge 8.1 Esquema instal∙lació receptora en baixa tensió en edificis col∙lectius o comercials 

 
8.5.1 ESCOMESA 
 
L’escomesa  es  la  part  de  la  canalització  de  gas  compresa  entre  la  xarxa  de  distribució  i  la  clau  d’escomesa, 
ambdós  inclosos.  En  aquest  cas  transcorrerà  fins  a  l’armari  de  regulació,  ja  que  no  es  disposarà  d’escomesa 
interior perquè tampoc hi haurà clau de l’edifici. 
 
Arribarà amb un subministrament en MPB soterrat amb  tub de polietilè d’alta densitat de 20mm de diàmetre 
protegida amb acer, al entrar en MPB serà necessari un reductor de pressió abans d’entrar al comptador. 
 

 
Imatge 8.2. Esquema escomesa en MPB  

 
8.5.2 INSTAL∙LACIÓ RECEPTORA DE GAS 
 
És el conjunt de conduccions, elements  i accessoris compresos entre  la clau d’escomesa, exclosa aquesta  i  les 
claus de connexió als aparells, incloses aquestes. 
 
8.5.2.1 ARMARI DE REGULACIÓ I MESURA 
 
Consisteix en armari que  inclourà en el  seu  interior, els elements de  regulació  (per  reduir  la pressió)    i els de 
mesura (comptador i altres). 
 
És un armari fabricat en polièster reforçat amb fibra de vidre, autoextingible  i resistent als agents químics, a  la 
corrosió i als rajos ultraviolats. 
 
Permet la ventilació per convecció natural i està previst per ser muntat a l’exterior encastat o en superfície. 
Les dimensions de l’armari són :536x516x228mm. 
 
Els elements de  regulació  tenen per objecte  reduir  la pressió, passant d’una MPB a un BP, per  tal de complir 
normativa i circular amb una pressió adient per l’interior de l’edifici. 
 
L’armari  de  regulació  és  un  A‐25,  cabal  nominal  de  25m3/h  amb  una  pressió  de  regulació  de  22mbar  per 
instal∙lacions receptores en locals destinats a usos col∙lectius o comercials. 
 
Els elements que disposarà un armari de regulació són: 
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‐ Regulador: és el dispositiu que permet reduir la pressió, mantenint‐la dins d’un límit establerts segons el 
caudal. 

‐ Vàlvula de seguretat per excés de pressió: el dispositiu que té per objectiu interrompre el subministra de 
gas  quan la pressió excedeixi el valor predeterminat. 

 
L’equip de regulació es trobarà a l’aire lliure i encastat a la façana. Es col∙locarà a una altura entre 0,50 i 1,50m. 

 
 

Imatge 8.3 Armari de regulació i mesura (esquerra) i esquema col∙locació armari (dreta) 

 
 Pel  que  fa  a  la mesura,    disposarem  d’un  COMPTADOR G‐16    (cabal  nominal  de  25m3/h),  consisteix  en  un 
comptador de membrana anomenat comptador de parets deformables (consten d’una carcassa). 
Es  caracteritzen  per  tenir  una  pèrdua  de  carrega molt  reduïda  el  que  permet  que  treballin  en  instal∙lacions 
receptores de baixa pressió. 
 
El comptador en qüestió es  trobarà ubicat a dins de  l’armari de  regulació al  límit de  la  façana nord‐est on es 
troba un dels accessos al poliesportiu. 

 
 
Imatge 8.4. Comptador G‐16 (esquerra) i armari de regulació A‐25 (dreta) 

 
8.5.2.2 CLAU DEL LOCAL PRIVAT 
 
Després del comptador s’ubicarà la clau del local privat, que podrà estar col∙locada a l’exterior però haurà de ser 
accessible des de l’interior. 
 
8.5.2.3 TRAÇAT CANONADA INTERIOR 
 
La  canonada  interior  recorrerà des de  la  clau d’abonat  fins a  la  connexió amb el punt de  consum,  la  caldera, 
ubicada a planta primera dins de la sala de màquines. 
 
La canalització serà de coure i circularà vista, en els creuaments amb murs o forjats es disposarà d’un passamurs. 
 
8.5.3 ALTRES ELEMENTS 
La instal∙lació de gas a part de les  elements mencionats anteriorment també necessitarà: 
 
8.5.3.1  VÀLVULES DE TALL DE DIFERENTS DIÀMETRES  
S’instal∙laran claus de tall amb vàlvula d’accionament ràpid de ¼ de volta en: 
 
‐  Clau del comptador  
‐    Una  per  cada  derivació  a  receptora  individual,  on  comença  la mateixa 

(clau d'abonat). 
‐  Una a l' entrada de cada recinte de consumidors, que només és la sala de 

màquines.  
‐  Una per cada aparell receptor, la caldera, col∙locada a menys d’un metre 

del  receptor  per  garantir  el  l’aturada  de  subministrament  de manera 
individual (clau d'aparell). 

 
Totes  les  claus  emprades  en  la  instal3∙lació  seran  tipus  esfera  i  estaran 
homologades pel Ministeri d'Indústria.  

Imatge  8.5 Vàlvula de  tall tipus 
esfera 
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8.5.3.2 PASSAMURS 

 
En els  llocs on  s’hagin de  travessar parets o murs,  la  canonada anirà protegida per una beina metàl∙lica, que 
querà immobilitzada i en el seu interior es passarà el tub utilitzant centradors per evitar el contacte del tub amb 
la beina. Posteriorment es segellaran els extrems amb massilla per evitar la possible entrada de gas o aigua. 

 
Imatge 8.6. Beina per travessar mur (esquerra) i beina per travessar forjats (dreta). 

 
El diàmetre interior de la beina serà com a mínim 10mm superior al diàmetre exterior del tub. 

8.5.3.3 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 dugui a terme de forma que, sigui quin sigui el tipus de gas, no es 
provoquin pèrdues d' estanquitat en les unions. 
 
En aquells casos en què no és possible  la soldadura amb garanties d’estanquitat s’utilitzaran unions  roscades, 
essent  sempre  la  rosca  cònica  i  les  juntes  aniran  segellades  amb  tefló  degudament  homologat  pel Ministeri 
d'Indústria, d'aquesta manera, la total estanquitat de la instal∙lació. 
 
La canonada per tot el seu recorregut estarà subjectada per suports a murs o sostres, 
de manera que s'assegurarà  l'alineació  i estabilitat de  la mateixa, sense permetre, en 
cap cas, la deformació de la xarxa. Tots els suports seran abraçadores d'acer galvanitzat 
amb  junta de goma elatomèrica que  impedeixi el parell galvànic entre  canonada  i el 
propi  suport.  El  seu  ancoratge  i  tac de  subjecció  estarà  relacionat  amb  el pes de  la 
canonada. Les distàncies màximes entre suports  
 
 
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 de gasos cremats. 

 
Quan  les  canonades  necessitin  protecció mecànica  al  estar  exposades  a  cops  o  xops  per  trobar‐se  en  zones 
comuns, aniran protegides per una beina de material resistent. 
 
8.6 Condicions de la sala de màquines 
 
En aquest apartat s’estableixen les condicions que han de reunir els locals en els quals s’instal∙lin aparells de gas 
destinats a sala de calderes, cuina,.. tal com les entrades d’aire necessàries per la combustió i l’evacuació d’aire, 
els elements que haurà de disposar el local, entre altres. 
 
Les  instal∙lacions de calderes ACS  i/o calefacció amb “potència útil” superior a 70kW que utilitzen combustibles 
gasosos hauran de complir particularment la norma UNE 60601.  
 
8.6.1 GENERALITATS 
 
Quan  es  creui un  element  el qual  se  li  exigeix una determinada  resistència  al  foc,  la  solució  constructiva del 
conjunt haurà de mantenir, com a mínim, la mateixa resistència. 
 
A  la  sala  de  calderes  s’instal∙larà  l’equipament  mínim  d’aparells  de  mesura,  indicadors  o  registradors  per 
instal∙lacions que tenen una potència superior a 70kW. 
 
A la sala de calderes s’instal∙laran detectors de gas, un per cada 25m², un total de 2, aniran a prop dels aparells 
de gas a una altura inferior a 0,50m del sostre. 
Alhora la sala haurà de disposarà d’un vàlvula de tall abans d’entrar a la sala i si no és possible es col∙locarà just a 
l’entrada ( a més de la pròpia clau de cada aparell). 
Les dimensions mínimes de la porta d’accés seran de 0,80x2m i s’obrirà sempre cap a fora, alhora que haurà de 
tenir pany i clau operada des de l’exterior i de fàcil obertura des del interior. 
 
A l’exterior de la porta i en un lloc visible es col∙locaran els cartells: 

- Sala de màquines 

- Caldera de gas 

- Prohibida l’entrada a tota persona aliena al servei 
A la zona exterior, abans d’accedir a la sala, es disposarà: 

- Interruptor d’emergència 

- Alarma 

- Extintor exterior (eficàcia 89B) 
I a dins de la sala en qüestió s’instal∙larà: 

- Enllumenat d’emergència 

- Quadre general elèctric 

- Extintor interior (eficàcia 89B) 
 

Imatge8.7 Abraçadora amb 
aillament elastomèric 
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Els  tancaments  hauran  de  disposar  d’un  element  constructiu  de  baixa  resistència mecànica  en  comunicació 
directa a l’exterior. Aquesta resistència mecànica serà com a mínim la meitat de la dels paraments verticals, per 
tal d’explotar amb facilitar un cop hi hagi una fuita/explosió de gas en el local. 
 
8.6.2 CONDICIONES DE VENTILACIÓ 
  
L’objectiu de la ventilació és, per un costat subministrar l’aire necessari per la combustió, i per altre proporcionar 
una renovació de l’aire de la sala que permeti dissipar els possibles contaminants i mantenir unes temperatures 
acceptables. 
 
Les aportacions d’aire s’han d’obtenir de preses d’aire lliure a partir d’orificis en contacte amb l’exterior o si no 
és possibles, mitjançant conductes, en el nostre cas disposarem d’orificis a  la  façana que estaran en contacte 
amb exterior. 
 
Aquests  orificis  estaran  protegits  per  evitar  l’entrada  de  cossos  estranys,  dimensionats  de  tal  manera  que 
permetin el pas de cabal necessari i col∙locats de tal forma que no puguin ser obstruïts. 
 
No  es  permetrà  que  les  preses  de  ventilació  comuniquin  amb  altres  locals  tancats,  encara  que  disposin  de 
ventilació directa. 
 
Es col∙locaran orificis en  la part superior  i  inferior de  la  façana, els ubicats a  la part  inferior es trobaran com a 
màxim a una altura de 0,50m respecte el nivell del terra    i els ubicats a  la part superior, per evacuació de  l’aire 
viciat,  es col∙locaran a menys de 0,30m del sostre. En ambdós casos distaran al menys 0,50m de qualsevol altre 
obertura. 
 
8.7 Verificacions i assajos en trams de baixa tensió 
 
8.7.1 PROVA D’ESTANQUITAT PER INSTAL∙LACIONS RECEPTORES 
 
S’haurà de realitzar a una pressió efectiva mínima de 50mba,  i haurà de ser verificada amb un manòmetre de 
columna de agua capaç de mesurar 500 mm.c.d.a. 
La duració de la prova serà de 15min ja que la longitud del tram és superior a 10metres.  
Per considerar una correcta prova d’estanquitat no s’hauran d’observar variacions de la pressió. 
 
8.7.2 VERIFICACIÓ DE L’ESTANQUITAT DELS ELEMENTS DE LA INSTAL∙LACIÓ 
 
L’estanquitat  de  les  unions  i  dels  elements  i  accessoris  que  composen  el  conjunt  de  regulació;  regulador 
d’abonat,  les vàlvules de seguretat  i el comptador es verificaran  la pressió de servei un cop hagi finalitzat amb 
èxit  la prova d’estanquitat de  la  instal∙lació  receptora  i amb anterioritat  la posada en   disposició de  servei de 
l’empresa subministradora. 
Les possibles fugues de gas dels elements corresponents es podran detectar per mitjà d’aigua amb sabó o amb 
un producte similar o mitjançant detectors de gas si  la verificació  la realitza  l’Empresa Subministradora amb el 
gas de subministra. 
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CAPÍTOL 9. MEMÒRIA DE LA INSTAL∙LACIÓ D’IL∙LUMINACIÓ 
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9.1 Objecte del projecte 
 

El present apartat té per objectiu l’estudi, plantejament, disseny i dimensionat de la instal∙lació d’il∙luminació, la 
qual abastirà de llum adequada a totes les zones i espais de l’edifici destinat a Poliesportiu. 
 
9.2 Normativa aplicable 
 

Per realitzar aquest estudi s’ha tingut en compte la següent normativa: 
‐ Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i els seus documents bàsics (DB) 

‐ Document  bàsic  DB  SUA.  Seguretat  en  front  al  risc  causat  per  una  il∙luminació  inadequada 
(SUA4) 

‐ Documenta Bàsic DB HE. Eficiència energètica de les instal∙lacions d’il∙luminació (DB HE3) 
‐ Reglament electrotècnic per baixa tensió (REBT) i les seves instruccions tècniques complementaries (ITC 

BT) 
‐ Normes UNE d’obligat compliment: 

o UNE EN 12464 : Il∙luminació dels llocs de treball. 
o UNE EN 12193: Il∙luminació d’instal∙lacions esportives 

 
9.3 Criteris de disseny 
 

L’estudi de la instal∙lació i els requisits de la il∙luminació són determinats per satisfer tres necessitats humanes: 
 

‐ Confort visuals 
‐ Prestacions visuals 
‐ Seguretat 

 
Per realitzar la instal∙lació d’il∙luminació es tindran en compte els següents criteris: 
 

‐ La luminància mitjana horitzontal mantinguda en el pla de treball de cada zona segons la norma UNE EN 
12464 

‐ Aconseguir el nivell d’il∙luminació adequats amb la potència mes baixa possible 
‐ Aprofitar el màxim la llum natural. 

 
9.4 Descripció de la instal∙lació 
 

Els  sistemes  d’il∙luminació  seran  preferentment  de  tipus  fluorescents  o  llums  compactes  de  baix  consum 
d’energia  i  LEDs,  amb el  grau de  reproducció  cromàtica  i  temperatura de  color  adequada  a  cada  àrea.  S’han 
previst diferents tipus de lluminàries segons l’estància a il∙luminar. 
 
ENLLUMENAT DE LA PISTA POLIESPORTIVA, GRADERIA I ZONA D’ENTRADA 
 

Cada meitat de la pista assolirà uns valors mitjans de 300lux. En conseqüència es realitzarà un sistema de doble 
encesa per a cada meitat.  Paral∙lelament al tractar‐se d’un espai de pública concurrència cal tenir en compte que 
les lluminàries s’alimentaran mitjançant cinc línies independents una per cada filera de lluminàries de la pista, de 
manera que en cas de fallada d’una línia només pot quedar a les fosques un 20% de la superfície. 
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Les  lluminàries  que  s’utilitzaran  per  a  la  pista  poliesportiva  són:  Lluminàries  industrials  de  400 W  de  VMH. 
Estaran suspeses a la coberta del poliesportiu. 
 
En  cas  del  Hall  d’entrada  s’utilitzaran  downlights  encastats  en  fals  sostre,  alimentades  amb  dues  línies 
independents i amb sistema de doble encesa. 
 
La  graderia  es  col∙locaran  llums  penjades  del  sostre  de  25W  obtenint  300lux,  alimentades  per  dues  línies 
intendents per la mateixa raó anterior. 
 
ENLLUMENAT VESTUARIS I PASSADÍS 
 
En  el  cas  de  l’enllumenat  dels  vestuaris  s’obtindran  200lux,  per  mitjà  de  fluorescents  estancs  de  2x53W 
degudament protegits envers dels impactes i la humitat. 

En els serveis s’utilitzaran downlights encastades a sostre enceses amb un sistema de detecció de presència. 

 

En el cas del passadís el nivell lumínic és de 100lux. En aquest cas s’utilitzaran pantalles quadrades encastades al 
fals sostre. 
 
9.4.1 LLUMINÀRIES SELECCIONADES 
 
Les lluminàries seleccionades pel projecte en qüestió, es poden observar en la taula adjunta: 

 
Taula 9.1 Característiques de les lluminàries escollides 

 
El IP ens  indica el grau de protecció que té una  lluminària respecte el pols,  líquid  i cops. Cada un dels números 
ens indica una especificació diferent: 
 

‐ El primer numero: ens indicar el grau de resistència de la lluminària respecte el pols i altres cossos sòlids 
(escala entre 0, sense protecció i 6, màxima protecció) 

‐ El  segon número  fa  referència a  la  resistència que  té  la  lluminària a  l’aigua, el grau d’impermeabilitat 
(escala del 0, permeable fins al 8, màxima impermeabilitat, sent el 3 que aguanta pluges suaus). 

 
 

       
 
Imatge 9.1. Lluminàries escollides (per ordre de la taula) 

 
9.5 Regulació i control 
 

Les instal∙lacions d’il∙luminació despondran d’un sistema de control i regulació que consistirà en: 
 
9.5.1 ENCESA DE LES LLUM: 
 

Totes  les  lluminàries  s’hauran d’encendre manualment amb un  interruptor o bé amb un polsador, alhora que 
disposaran d’un sistema d’encesa per horari centralitzat en cada quadre elèctric.  
Les zones d’ús esporàdic, com són els banys, disposaran d’un sistema de detecció de presència temporitzat. 
 
9.5.2 SISTEMA D’APROFITAMENT DE LA LLUM SOLAR 
 

S’instal∙larà  un  sistema  d’aprofitament  solar,  per mitjà  d’un  sensor,  que  tindrà  per  funció  regular  el  nivell 
d’il∙luminació de les lluminàries en funció del flux lumínic d’entrada al local de llum natural. 
Es  col∙locaran  aquest  sensors  en  les  sales que  tinguin  llum natural  i que  tinguin  una profunditat  inferior  a  6 
metres,  llavors els sensor controlarà totes  les  lluminàries. Quan  la sala tingui unes dimensions superiors només 
s’encarregarà de controlar les dues primers files, situades a una distància màxima de 5metres. 
 
Es  col∙locaran  detectors  independents  a  cada  sala  que  controlaran  les  seves 
lluminàries  i  així  aconseguint un millor  control de  cada  sala  i per  tant,  eficiència 
energètica. 
Aquest sensor, ubicat al sostre de cada zona, quan detecti un flux  lumínic de rajos 
solars, determinat prèviament, desactivarà  les  lluminàries de  la  sala  (o només  les 
primeres files en cas de ser major de 6metres) per mitjà d’un cablejat de connexió, 
únicament entre el sensor i les lluminàries, sense necessitat d’un controlador.  
 
 
9.6 Enllumenat d’emergència 
 
L’edifici disposarà d’un enllumenat d’emergència,que es posarà en funcionament en cas que hi hagi una fallada 
del subministra normal, subministrant  la  il∙luminació necessària per  facilitar  la visibilitat als usuaris de manera 
que puguin abandonar l’edifici, evitant situacions de pànic i permeten la visió de les senyals indicatives de sortida 
i la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 
 

Lluminàries 
Tipus  de 
lluminària 

Potència 
(w) 

Lúmens 
(lm) 

IP  Temperatura 
color (K) 

Marca  Model 

1  Donwlight  13  1100  20  5000  LG  LED Downlight 6inch 

2  Fluorescent  19  2000  ‐  4000  LG  LED tube 

3  Donwlight  33  2700  ‐  4000  LG  LED 8 inch 

4  penjada  25  1850  ‐  5000  LG  LED SlimART Blade 

5 
Pantalla 
encastada 

53 
3500 

‐  3500 
LG 

LED Lensed 
Troffers 

6  projector  400  22.000  40  4000  LLEDO  OD‐1784+OD‐1040 

Imatge9.2 Sensor lumínic 
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Les  lluminàries  d’emergència  consisteixen  en  plafons  compostos  d’una  bateria  autònoma  situats  en  llocs 
adequats  per  obtenir  el màxim  rendiment.  Sobretot  es  disposaran  a  la  porta  de  sortida  de  totes  les  zones  i 
espais,  en  les  zones  de  circulació  de  persones  per  evacuar  l’edifici  i  a  sobre  els  equips  de  protecció  contra 
incendis. 
 
Els aparells estan composats per una caixa d’alumini, en el seu interior s'allotja un conjunt de bateria‐carregador 
capaç de subministrar un enllumenat autònom equivalent a 6  i 11W, depenent  la zona,  tenint una autonomia 
d’1hora. Estaran sempre connectats a la xarxa i en cas de falta la tensió d’entrada s’encendran automàticament i 
apagant‐se un cop torni la tensió. 
 
Els nivells lumínics mínims són: 

‐ Recorreguts d’evacuació: 1lux 
‐ Equips contra incendis: 5lux 
‐ Ambient antipànic: 0,50lux 
‐ Alt risc 15lux 
 

9.6.1 LLUMINÀRIES SELECCIONADES 
 
Les lluminàries d’emergència seleccionades pel projecte en qüestió, es poden observar en la taula adjunta: 
 

 
Taula 9.2 Característiques lluminàries d’emergència escollides, 

 
Imatge 9.3. Lluminàries d’emergència escollides: 11W (esquerra) i 6W (dreta). 

 
S’han seleccionat dos tipus de  lluminàries diferents,  la d’11W que s’ha col∙locat en zones de grans dimensions, 
com la pista, el rocòdrom, graderia i sala polivalent, per evitar una quantitat superior de lluminàries. Ubicades al 
sostre de les zones en qüestió. 
A  la  resta de  zones,  sortides d’evacuació, equips de protecció  contra  incendis  i a  les  sortides dels  locals,  s’ha 
col∙locat la lluminària de 6W sent suficient per aconseguir el nivell lumínic necessari. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lluminàries 
Tipus  de 
lluminària 

Potència 
(w) 

Lúmens 
(lm) 

IP  Autonomia 
Marca  Model 

1  Emergència  11  450  66  1h  Legrand  B66 LVS2 

2  Emergència  6  100  65  1h  Legrand  B65NEW 
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10. MEMÒRIA DE LA INSTAL∙LACIÓ D’ELECTRICITAT 
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10.1 Objecte del projecte 
 
L’objecte del present apartat consisteix en l’estudi, plantejament, disseny i dimensionat de la instal∙lació elèctrica 
de baixa tensió que donarà subministrament als consums requerits per l’edifici destinat a Poliesportiu. 
 
El subministrament s’efectuarà per la companyia subministradora i a més es disposarà d’un subministrament de 
reserva que funcionarà en cas de fallada del subministrament normal. 
 
10.2 Normativa aplicable 
 
Per realitzar aquest estudi s’ha tingut en compte la següent normativa: 

‐ Reglament electrotècnic per baixa tensió (REBT) i les seves instruccions tècniques complementaries (ITC 
BT) 

‐ Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i els seus documents bàsics  
‐ Document bàsic DB SU. Seguretat d’utilització. 
‐ Normes UNE d’obligat compliment: 

o Normatives UNE 21.123 i UNE 21.1002 
‐ Normes particulars i Guia Vademécum de FECSA‐ENDESA. 

 
10.3. Criteris de subministrament 
 
La  companyia  subministradora  és  la  responsable  de  la  distribució  a  la  zona  del  local,  en  aquest  cas  FECSA‐
ENDESA mitjançant  una  escomesa  independent.  La  tensió  de  subministrament  serà  trifàsica  amb  una  tensió 
normal de 400/230 V i una freqüència de 50Hz. 
 
Es disposarà d’un esquema de distribució, de la connexió del neutre i de les masses de xarxa de distribució, que 
serà el TT, tal com s’observa a  la figura 10.1 que significa que el neutre es connectarà directament a terra  i  les 
masses  de  la  instal∙lació  receptora  estaran  connectades  a  una  presa  de  terra  separada  de  la  presa  de  terra 
d’alimentació. 
 

 
Figura 10.1 Esquema de distribució TT extret del REBT 

 
10.4. Previsió de càrregues  
 
La previsió de  càrregues  ens donarà  el  consum  total del  complex  esportiu  (Potència de  càlcul),  aplicant‐li un 
coeficient de  simultaneïtat, en  funció de  la demanda  i de  l’ús,  s’obté  la potència que el propietari de  l’edifici 
haurà  de contractar a FECSA‐ENDESA, companyia subministradora. 
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La previsió de càrregues  s’ha  realitzat amb el programa del CYPE, a partir de dades obtingudes anteriorment, 
com la potència de la il∙luminació amb el DIALUX, la potència de les màquines de clima, amb el CALCULAIR,...  
 
10.4.1 CÀLCUL DE CÀRREGUES 
 

SUBQUADRES 
Potència 
instal∙lada (W) 

Coeficient  de 
simultaneïtat 

Potència  simultània 
(W) 

S.Q. Pista poliesportiva  22.590  0,90  21.900 

S.Q. Ascensor  7.50  0,90  6.80 

S.Q. Planta baixa  23.560  0.90  21.200 

S.Q. Planta primera  26.070  0.90  23.460 

S.Q. Climatització  46.200  0.70  30.730 

S.Q. Especials  6.800  0.90  6.120 

Q. General  97.390 
 

Taula 10.1 Potència instal∙lada i sumultània de l’edifici 

 
La potència a contractar serà de 97.390 kW havent aplicat un factor de simultaneïtat de 90 i 70%. 
S’ha aplicat un 70% al quadre secundari de climatització, ja que el dimensionat s’ha fet tenint en compte: el dia 
més calorós de l’any, el moment més calorós i l’ocupació màxima, una situació molt poc provable. 
 
En canvi a  la resta de quadres secundaris s’ha aplicat un 90% perquè  la potència  instal∙lada s’apropa més a  la 
realitat. 
 
10.5 Elements que composen la instal∙lació 
 
10.5.1 ESCOMESA 
 
L’escomesa és la part inicial de la instal∙lació de la xarxa de distribució que alimenta la caixa general de protecció 
i mesura. L’escomesa partirà de  la xarxa soterrada de distribució en baixa tensió de  la companyia que discorre 
sota  la  vorera,  fins  a  la  caixa  de  protecció  situada  a  la  façana  de  l’edifici,  tal  i  com  s’indica  en  els  plànols. 
L’escomesa estarà realitzada utilitzant cables de coure amb aïllament denominació UNE RZ‐K 0,6/1 kV de 
secció suficient per suportar el consum calculat en l’apartat anterior sense patir.    
 
Al ser un tram soterrat haurà d’estar subjecta als requeriments tècnics reflectits en el ITC‐BT‐07  i es tindran en 
compte  les consideracions pertinents  respecte creuament  i paral∙lelismes amb altres  instal∙lacions  ja existents 
com la d’aigua, telecomunicacions, gas i altres conductors elèctrics. 
 
 

Denominació  Tensió (V) 
Tipus 
d’instal∙lació 

Secció (mm²) 
Diàmetre del tub de 
protecció (mm) 

Escomesa  400  Cable tetrapolar  3x120+70N  160 
 

Taula 10.2 Característiques escomesa 

 
10.5.2. CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA  
 
En la caixa general de protecció i mesura es troben els elements de protecció i mesura de la derivació individual. 
Al  no  existir  la  línea  general  d’alimentació,  ja  que  ens  trobem  en  un  edifici  en  el  qual  el  subministrament 
d’energia és per un  sol usuari,  la  instal∙lació es  simplifica  col∙locant en un únic element  la  caixa de protecció 
(fusibles)  i  l’equip  de  mesura  (comptador)  formant  així  la  caixa  de  protecció  i  mesura,  complint  les 
característiques reflectides en al ITC‐BT‐13 del REBT. 
 
S’instal∙larà un nínxol d’obra de compartiment únic en la paret de façana exterior de l’edifici i es tancarà amb una 
porta metàl∙lica amb un grau de protecció IK10 i estarà protegida contra la corrosió i amb un pany normalitzat i 
precintable per la companyia subministradora segons UNE‐EN 50.102. 
La part inferior de la porta es trobarà a una altra mínima de 30cm del terra. 
 
La caixa en qüestió disposarà de fusibles de G=160A ( CGP‐9‐160). 
S’instal∙larà una CPM del  tipus  TMF 10  (80‐160A),  tal  com  s’observa  a  la  figura  adjunta 10.2, que  inclourà el 
comptador de la instal∙lació elèctrica, els fusibles curtcircuits  en tots els conductors de fases i el interruptor pel 
control de potència i maniobra (ICPM). Es disposarà d’un born de connexió pel conductor neutre. 
Els equips de mesura, és a dir el comptador, haurà d’estar entre una altura entre 0,70 i 1.80m del terra. 
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Figures 10.2 Caixa de protecció i mesura TMF 10 

 
10.5.3 DERIVACIÓ INDIVIDUAL 
 
És  la part de  la  instal∙lació que enllaça  la CPM amb, el quadre general de baixa tensió. Es realitzarà mitjançant 
cables  de  coure multipolars  de  baixa  emissió  de  fums  i  opacitat  reduïda  i  no  propagadors  d’incendi,  amb 
aïllament de denominació UNE RZ. Aquests seran de secció suficient per suportar el consum calculat en l’apartat 
anterior sense patir escalfaments ni deformacions, ni provocar una caiguda de tensió superior al 1,5%, al tractar‐
se d’una alimentació d’un sol usuari. 
 

Denominació  Tensió (V) 
Tipus 
d’instal∙lació 

Secció (mm²) 
Diàmetre del tub de 
protecció (mm) 

Derivació Individual  400  Cable tetrapolar  3x95+50N +95T  150 
 

Taula 10.3 Característiques derivació individual 

 
10.5.4 QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ 
 
El Quadre General  de Distribució,  es  situarà  a  planta  primera  a  la  sala  d’instal∙lacions. A més  de  contenir  el 
"primer" interruptor automàtic (ICP precintable per la Companyia) contindrà les proteccions indicades als càlculs 
i els esquemes unifilars adjunts.  
 
Es muntarà de superfície a  la paret, tenint  l’entrada principal per  la part  inferior del quadre  i  les sortides per  la 
superior. Col∙locat a una altura màxima de 2m respecte el terra  i serà autoextingible amb un grau de protecció 
IP30 de plàstic segons norma UNE 20451. 
 

Des d’aquest quadre  s’alimentaran els quadres  secundaris que posteriorment  subministraran als  consumidors 
d’enllumenat  i  força  electromotriu.  Les  sortides  estaran  protegides  contra  sobreintensitats,  sobretensions  i 
contra corrents de defecte. 
 
Per la posada a terra dels equips elèctrics i el propi quadre elèctric es col∙locarà una barra equipotencial des d’on 
partiran  les diverses  línies de posta a  terra dels equips  i consumidors. També es connectarà al circuit de  terra 
totes les parts metàl∙liques de maquinaria. 
 
10.5.4.1 QUADRES SECUNDARIS 
 
Es projecten 6 quadres secundaris en el complex esportiu alimentats pel quadre general de distribució: 
 

SUBQUADRES 
Potència 
simultània 

Magneto  tèrmic 
(A) 

Secció (mm²) 
Diàmetre  tub  de  la 
canalització (mm) 

S.Q. Pista poliesportiva  21.900  32A  3x6+6N+6T  25 

S.Q. Ascensor  6.80  10A  3x4+4N+4T  20 

S.Q. Planta baixa  21.200  32A  3x6+6N+6T  25 

S.Q. Planta primera  23.460  40A  3x6+6N+6T  25 

S.Q. Climatització  30.730  50A  3x10 +10N+10T  32 

Q.S. Serveis Especials  6.120  10A  3x4+4N+4T  20 
 

Taula 10.4 Característiques subquadres  

 
10.5.4.2 LÍNIES DE DISTRIBUCIÓ 
 
Les  línies d’enllumenat  i força, estaran formades per cable de coure amb aïllament designació UNE H07V‐K, de 
secció adequada a la càrrega a suportar per les línies de manera que la caiguda de tensió des del Quadre General 
fins a cada punt de consum no superi 3%, per enllumenat i el 5%, per força. 
 
Les  línies discorreran generalment dins d’un tub de PVC corrugat reforçat d’execució encastada a  la paret o bé 
amb tub de PVC rígid quan circulin en fals sostre i sobre safata en el cas dels muntants i pels falsos sostres i les 
línies de planta coberta. 
 
Es disposarà de caixa de derivació i distribució de PVC previstes amb regletes de connexió de secció adequada al 
cable. No es realitzarà cap connexió ni derivació mentre no es realitzi amb regletes de connexió, ni en  la seva 
corresponent caixa. Per tant, en cap cas es permetrà connexions a l’interior dels tubs o de les canalitzacions. 
 
En el cas de les línies que circulin per falsos sostres es preveurà una caixa de derivació de PVC per cada equip que 
alimenti,  des  d’on  sortirà  el  cable  d’alimentació  en  tub  corrugat  reforçat  fins  a  les  bornes  d’entrada  del 
consumidor a alimentar. 
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Característiques mínimes de les línees: 

LINIA  Instal∙lació 
Màxima  caiguda 
tensió  

Secció mín.(mm²) 
Diàmetre  mín.  tub 
protecció (mm) 

Enllumenat  Monofàsica  3%  1,5 +1,5N+1,5T  16 

Preses  Monofàsica  5%  2,5+2,5N+2,5T  20 
 

Taula 10.5. Característiques lines d’enllumenat i de força.  
 

Les  enceses  es  realitzaran mitjançant mecanismes  tipus  interruptors,  commutadors,  creuaments  o polsadors, 
encastats a paret. 
I en els banys per tal d’estalviar energia es disposarà d’un sistema de detecció de presència temporitzat, és dir, 
es disposarà d’un sensor que detectarà la presència de gent i llavors s’encendrà el llum del bany.  
 
10.5.5  POSTA A TERRA 
 

En primer lloc, i en tot moment s'haurà de complir la Instrucció ITC‐BT‐18. 
 
Es  preveu  una  xarxa  general  de  terres  enterrada  per  l’edifici.  Aquesta  xarxa  estarà  formada  per  un  anell 
perimetral realitzat mitjançant cable de coure nu que es dipositarà directament a l’interior de les rases a 500 mm 
de  profunditat mínima. Aquesta  xarxa  principal  recorrerà  el  perímetre  de  l’habitatge  o  blocs  i  d’ella  sortiran 
mitjançant unions amb soldadura aluminotèrmica derivacions al quadre elèctric.  
 

La  resistència  total  de  presa  a  terra  de  la  xarxa  no  serà  superior  a  37 ,  però  al  disposar  d’instal∙lació  de 
parallamps el valor el  limitarem a 10, per  tant  la  tensió de  contacte, en  cas d'una  corrent de defecte,  serà 
inferior a 24 V, ja que s'utilitzen interruptors diferencials de sensibilitat 30 i 300 mA. 
 
Del Quadre General de Distribució als aparells de consum s'hi arribarà amb un conductor de coure d'igual secció i 
tensió nominal que els conductors actius  inferiors o  igual a 16 mm2  i de secció  la meitat per a  les seccions dels 
conductors actius superiors a 16 mm2. L'aïllament exterior del cable de protecció serà, en general, de color verd ‐ 
groc. 
 
A  la xarxa de  terres equipotencial es connectaran  les parts metàl∙liques dels armaris de protecció  i maniobra, 
maquinària  i  lluminàries,  així  com  els  motors,  i  equips.  Les  connexions  es  realitzaran  o  be  amb  terminal 
cargolades o be amb soldadura aluminotèrmica. 
 
Els conductors de posada a terra han de tenir un contacte elèctric perfecte, tant en les parts metàl∙liques que es 
desitgen posar a terra com en l'elèctrode. 
 
10.5.5.1 DIMENSIONAT DE LA POSTA A TERRA 
 

Per  dimensionar  la  xanxa  de  terra,    s’haurà  de  calcular  la  resistència  del  terreny,  a  partir  de  la  longitud  del 
conductor (anell perimetral de  l’edifici)  i de  la resistivitat del terreny on es troba ubicat  l’edifici,   en cas que el 

valor de resistència que s’obtingui sigui superior a 10 s’haurà de disposarà de piquetes, tantes com facin falta 

per tal de reduir la resistència i obtenir el valor desitjat: 10 

 
El terreny present, calcàries compactes, té una resistivitat entre 1000‐5000 Ω∙m,segons la taula 3 del ITC‐BT ‐18: 
valors orientatius de la resistivitat. Agafarem coma  valor 1100 Ω∙m. 
 

R =
L
p·2
= 

32,190
1100·2

= 11,55 

SENT: 

R= resistència de la posta a terra () 
L= longitud del conductor enterrat (m) 

= resistivitat del terreny (∙m) 

 
Com que  la  resistència és  superior  a  la desitjada,  s’hauran de  col∙locar piquetes per  tal d’aconseguir  el  valor 
determinat 
 

RpRpRcRt
1

55,11
1

10
1;111

  ; Rc= 76,39  

 

Rc= ;
L
p

 L=
39,76

110


R
p

= 14,50m 

 
Nº piques= 14,50/2= 7,25 = 8piques 
 
Sent: 

Rt= resistència total de la posta terra () 
Rc= resistència del conductor enterrat () 
Rp= resistència de els piquetes () 
 
Per tant per aconseguir la resistència determinada tindrem: 

‐ Conductor enterrat de 190,32m 
‐ 8 piquetes de 2m de profunditat cada una 

 
10.6. Protecció de les instal∙lacions 
 
10.6.1 PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS (ITC‐BT‐22) 

 
La protecció contra  les sobreintensitats degudes a sobrecàrregues en els aparells, defectes d’aïllament de gran 
impedància  i  curtcircuits,  es  realitzarà mitjançant  l’ús  d’interruptors  automàtics magnetotèrmics  i/o  fusibles 
instal∙lats al  inici de cada circuit  i en aquells punts on  la  intensitat admissible disminueixi per canvis a  la secció 
dels conductors, condicions de  la pròpia  instal∙lació, sistema d’execució o tipus de conductors utilitzats, segons 
els esquemes unifilars que s’inclouen al projecte  i en els plànols del projecte d’instal∙lacions  i on s’especifiquen 
les característiques (intensitat nominal, corbes d’intensitat ‐ temps, poder de tall etc.). 
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10.6.2. PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS D’ORIGEN ATMOSFÈRIC (ITC‐BT‐23) 

 
La protecció contra sobretensions d’origen atmosfèric, no constitueix part  integrant de  la present Memòria, es 
troba  inclosa  el  capítol  següent  del  projecte  de  l’obra,  definint‐se  en  la  present  Memòria  únicament  les 
condicions prèvies de resistència exigides a la Posta a Terra. 
 
10.6.3 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES (ITC‐BT‐24) 
 
La protecció contra contactes directes de  les parts actives de  la  instal∙lació es realitza mitjançant el cobriment 
aïllant  apropiat,  tubs protectors,  caixes,  envolupants de quadres,  llumeneres  i  interposició d’obstacles  com  a 
mesures  d’allunyament  de  tal  manera  que  cap  punt  de  la  instal∙lació  sigui  accessible  directament  per  les 
persones, necessitant eines determinades per fer‐ho. 
 
10.6.4 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES (ITC‐BT‐24) 

 
La protecció contra contactes  indirectes està formada per  la posta a terra de totes  les parts metàl∙liques de  la 
instal∙lació, inclòs les carcasses dels equips consumidors elèctrics. Aquesta protecció es realitzarà mitjançant un 
cable  de  coure  d’idèntiques  característiques,  en  tots  els  casos,  que  el  neutre  de  la  instal∙lació  i  es  reforçarà 
mitjançant  la  inclusió  en  totes  les  línies  d’un  aparell  detector  de  las  corrents  de  fuita  que  desconnectarà  al 
sobrepassar aquest un valor determinat. 
 
Així s’ha de complir que: 
Ja que s’utilitzaran diferencials de Is = 0,03 i 0,3 A, es complirà la condició anterior. 
 
 10.7 Subministrament de reserva 
 
A  part  del  subministrament  normal  (empresa  subministradora),  la  instal∙lació  s’haurà  de  disposar  d’un 
subministrament  complementari  tal  com  indicia  el  ITC  –BT  28  del  REBT,  sobre  les  instal∙lacions  de  pública 
concurrència, en cas que hi hagi una fallada del subministrament principal. 
 
Per estadis i pavellons esportius la normativa marca que s’ha de preveure un subministrament de socors i un de 
reserva, instal∙lant així només un de reserva.  
 
El  subministrament  de  reserva  donarà  servei  als  circuits  considerats  prioritaris  del  global  de  la  instal∙lació, 
complint  amb  la  condició  de  que  la  potencia  del  subministrament  sigui  com  a mínim  el  25%  del  total  del 
subministrament principal. 
 
10.7.1. LÍNEAS DEL SUBMINISTRAMENT DE RESERVA  
 

Les  línees que es consideren prioritàries per ser alimentades pel subministrament de reserva en cas que falli el 
principal són: 

‐ Circuits d’il∙luminació a la gran majoria de zones: sobretot en zones de pas i zones de grans dimensions 
(per evitar atacs de pànic). 

‐ Ascensor 

‐ Detecció d’incendis 
‐ Seguretat i megafonia 
‐ Algunes preses 
‐  

D’aquesta  manera  la  potència  total  alimentada  pel  subministrament  de  reserva  serà  de  24  kW  (  25%  de 
97,40kW). 
 
Les línies considerades prioritaris estaran alimentades per dos circuits, un provinent del subministrament normal 
i l’altre del de reserva, però mai alimentades a la vegada. És a dir sempre estaran abastides pel subministrament 
normal,  i en cas de  fallada d’aquest, automàticament entrarà en  funcionament el subministrament de  reserva 
alimentant aquestes línees. 
 
10.7.2. GRUP ELECTROGEN  
 
La font d’energia utilitzada per abastar  les  línees del subministrament de reserva serà un grup electrogen, una 
màquina que mou un generador elèctric a través d’un motor de combustió interna. 
 
El grup electrogen entrarà en funcionament de forma automàtica quan la tensió descendeixi per sota del 70% del 
subministrament normal. 
 
Existirà  un  ICP  commutat  entre  la  xarxa  de  subministrament  i  el  grup  electrogen,  que  en  cas  de  fallada  del 
subministrament principal es controlarà la potència subministrada pel grup electrogen. 
 
S’instal∙larà un grup electrogen de 20kVA de la marca KAYSER, insonoritzat, ubicat a la sala d’instal∙lacions de la 
planta primera. 
 

 

 
 

 
Taula 10.6 Característiques Grup electrogen seleccionat (imatge de l’element a l’esquerra) 
 
 
 
 

Característiques grup electrogen 

Marca  KAYSER 

Model grup electrogen  TG20T ins 

Potència màxima (kW)  26,50 

Arrancada elèctrica (V)  24 

Freqüència (Hz)  50 

Motor  diesel 

Dimensions (bxhxa mm)  2000x960x1100 

Nivell sonor (dB)  Menys de 70dB 
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CAPÍTOL 11. MEMÒRIA DE LA INSTAL∙LACIÓ DE PARALLAMPS 
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11.1 Objecte del projecte 
 

L’objectiu del present apartat consisteix en verificar si l’edifici en qüestió necessita la instal∙lació de parallamps, 
en el cas que en necessiti, s’haurà de planificar i dissenyar una solució per protegir les persones i l’estructura del 
risc de l’acció d’un llamp.  
 
 11.2 Normativa aplicable 
 

La normativa utilitzada en aquest apartat és la següent: 
- Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i els seus Documents Bàsics (DB)  
- Document bàsic SU 8. Seguretat front el risc causat per l’acció d’un llamp 
- Normes UNE d’obligat compliment: 

o UNE  21.186.  Protecció  d’estructures,  edificis  i  zones  obertes  mitjançant  parallamps  amb  el 
dispositiu de cebado 

- Reglament electrotècnic per baixa tensió (REBT) i les seves instruccions tècniques complementaries (ITC 
BT) concretament ITC‐BT 23. Protecció contra sobretensions 

11.3  Avaluació del risc d’impacte del llamp (cte su‐8) 

11.3.1 VERIFICACIÓ 
 

Segons els càlculs adjunts a continuació podem comprovar que la freqüència esperada d’impactes (Ne) és major 
que el risc admissible (Na), per la qual cosa serà necessària la instal∙lació del sistema de protecció contra el llamp. 
 

Ne = Ng∙ Ae ∙ C1 ∙  =  (4 ∙ 0,75 ∙ 8.406) = 0,02522 
Ae= A + 3∙ h∙ P+ r²∙ π= 2075,01 +3∙ 8,8∙ 176,91 +(3*8.8) ²∙ π= 8406 m² 
 

Ng= densitat dels impactes sbre el terreny (nº impactes/any, km²) segons mapa adjunt 
Ae  = superfície de captura equivalent del edifici en m² 
C1= coeficient relacionat amb l’entorn segons taula adjunta 
 
 

              
Imatge 11.1 Mapa de densitat d’impacte sobre el terreny (Ng) extret del CTE SU8.  
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Taula 11.1 Coeficient relacionat amb l’entorn (C1) extret del CTE SU 8. Seguretat front el risc causat per l’acció d’un llamp 

  

Na=   
5432

5,5
xCxCxCC

= 
1315,0

5,5
xxx

=0,00367 

 
C2=coeficient en funció del tipus de construcció (taula 11.3) 
C3 =coeficient en funció del contingut de l’edifici (taula 13.4) 
C4=coeficient en funció de l’ús de l’edifici (taula 13.5) 
C5 =coeficient en funció de la necessitat de continuïtat en les activitats que es desenvolupen (taula 13.6) 
 

 
Taula 11.2. Coeficient C2 extret del CTE SU8. Seguretat front el risc causat per l’acció d’un llamp 

 

 
Taula 11.3. Coeficient C3 extret del CTE SU 8. Seguretat front el risc causat per l’acció d’un llamp 

 

 
Taula 11.4 Coeficient C4 extret del CTE SU 8. Seguretat front el risc causat per l’acció d’un llamp 

 

 
Taula 11.5. Coeficient C5 extret del CTE SU 8. Seguretat front el risc causat per l’acció d’un llamp  

 
Ne ˃ Na ; 0,02522  ˃ 0,00367 
 
Implica que l’edifici en qüestió necessitarà la instal∙lació d’un sistema de protecció contra els llamps. 
 
13.1.2 NIVELL DE PROTECCIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ 
 

Per saber el nivell de protecció de la instal∙lació, prèviament s’ha de calcular la seva eficiència: 
 

E = 1‐  
Ne
Na

= 1‐ 
02522,0
00367,0

= 0,85 

 
Per tant, necessitarem un nivell de protecció 3 ja que l’eficiència de la instal∙lació es troba entre 0,80 i 0,85, tal 
com podem observar a la taula adjuntat 13.7 

 

Taula 11.6. Nivell de protecció segons eficiència 

11.4  INSTAL∙LACIÓ PROPOSADA 

Segons criteri del Codi Tècnic de  l’Edificació, aquesta  instal∙lació de protecció  integral contra  les descàrregues 
elèctriques atmosfèriques, estarà composta per: 

 
11.4.1 SISTEMA DE PROTECCIÓ EXTERNA CONTRA EL LLAMP: ENCEBAT 
 
El  sistema de protecció externa escollit  serà el de parallamps  amb dispositiu d’encebat  (PDC),  format per un 
capçal que incorpora sistemes actius capaços de protegir grans àrees i conduir de forma controlada l’energia del 
llamp cap al terra. 
 
Estarà formada per un capçal acoblat a un màstil de tub de ferro galvanitzat fixat a l’estructura de l’edifici.  
La instal∙lació del parallamps certificat  ha de seguir les prescripcions de les normes UNE i ha de tenir en compte 
els següents recomanacions: 

- La punta del parallamps (captador) ha d’estar situat, com a mínim, a dos metres per sobre del punt més 
alt de l’edificació que protegeix. 

- S’haurà de protegir el cablejat de  les cobertes contra sobretensions  i connectar als baixants  les masses 
metàl∙liques 

- El  parallamps  s’haurà  de  connectar  a  la  pressa  de  terra mitjançant  un  o  varis  cables  conductors  que 
baixaran amb la trajectòria més rectilínia i curta possible. 

- La presa a terra, la resistència de la qual no podrà ser superior a 10ohms i haurà de garantir una dispersió 
ràpida de la descàrrega del raig. 

 
Avantatges del dispositiu PDC front als parallamps Franklin i les malles: 
 

- Eviten danys en les estructures i protegeixen les persones dins i fora de l’edifici. 
- Protecció de ones obertes (fora del perímetre) 
- Evitar la destrucció de dispositius o equips per un impacte directe del llamp 
- Evitar pèrdues econòmiques causades per les parades ocasionals per impactes directes. 
- Facilitat i simplicitat de la instal∙lació 
- Major volum de protecció gràcies a l’avanç de l’encebat. 
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Imatge 11.2 Parts d’un dispositiu PDC (esquerra) i model escollit PDC 6.4 nivell (dreta). 
 
11.4.2 SISTEMA DE PROTECCIÓ INTERNA CONTRA SOBRETENSIONS 
 
Aquest  sistema  compren  els  dispositius  que  redueixen  els  efectes  elèctrics  i  magnètics  de  la  corrent  de 
descàrrega atmosfèrica dins de l’espai a protegir. 
Per a obtenir un adequat nivell de protecció  intern  i complir  les normatives vigents es necessita  la aplicació de 
protectors en  les  línies  i quadres amb un risc més elevat de patir  les conseqüències de  les sobretensions per a 
reduir les incidències d’aquest fenomen en la seguretat de les persones, instal∙lacions i equips. 

 
11.4.3 POSTA A TERRA 
 
El sistema de posta a terra seguirà  les  indicacions de  la norma UNE 21.186  i disposarà d’un pericó de registre, 
drenatge, elèctrodes i pont de comprovació. 
La  instal∙lació  de  parallamps  constarà  d’una  xarxa  conductora  a  través  d’un  baixant  de  connexió  a  terra 
mitjançant un cable de coure de 50 mm2, fixat a l’estructura de l’edifici. 
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CAPÍTOL 12. MEMÒRIA DE LA INSTAL∙LACIÓ DE 
TELECOMUNICACIONS 
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12.1 Objecte del present projecte 
 

L’objectiu  del  present  apartat  és  plantejar,  dimensionar  i  dissenyar  la  instal∙lació  de  telecomunicacions  per 
abastar les necessitats de l’edifici en qüestió, destinat a poliesportiu. 
 

12.2 Normativa aplicable 
 

La normativa utilitzada en aquest apartat és: 
 

- Real Decret 401/2003, del 4 d’abril,  relatiu  al  reglament  regulador de  les  infraestructures  comuns de 
telecomunicacions per l’accés als serveis de telecomunicació en l’interior dels edificis. 

 

12.3 Elements que composen la instal∙lació 
 

La instal∙lació de telecomunicacions del projecte s’ha simplificat respecte el que marca el Decret, perquè aquest 
fa referència a blocs d’habitatge en els quals hi ha més d’un usuari. En canvi, el cas que ens correspon, només és 
d’un únic usuari. 
 

 
 
Figura 12.1 Esquema general d’un edifici. 

 
12.3.1 PERICÓ D’ENTRADA 
 

És el recinte que permet l’accés dels serveis de Telefonia Bàsica (TB) + Xarxa Digital de Serveis Integrats (XDSI) i 
els de telecomunicacions de banda ampla. 
 
El  pericó  estableix  la  unió  entre  la  xarxa  d’alimentació  dels  serveis  de  telecomunicacions  dels  operadors  i  la 
infraestructura  comú  de  telecomunicació  de  l’edifici.  Es  troba  situat  a  la  zona  exterior  de  l’edifici  i  a  ell 
conflueixen, per un costat, les canalitzacions dels diferents operadors i per l’altra, la canalització externa de la ICT 
de l’edifici. 
La seva construcció correspon a la propietat. 
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En funció dels punts d’accés a  l’usuari (PAU) que existeixin en el poliesportiu, el pericó tindrà unes dimensions 
determinades. En el nostre cas, al ser un únic usuari, tenim 1PAU. 

 
 
 
  
     
 
 
 

Taula 12.1 Nº de PAU i dimensions pericó   
 
 
 
 
 
 

Taula 12.2 Dimensions mínims dels pericons d’entrada 
 

12.3.2 CANALITZACIÓ EXTERNA 
 
Està formada pels conductes que discorren per  la zona exterior de  l’edifici des del pericó d’entrada fins al punt 
d’entrada general de l’edifici en qüestió. 
És  l’encarregada  d’introduir  al  poliesportiu  les  xarxes  d’alimentació  dels  serveis  de  telecomunicacions  dels 
diferents operadors. 
 

Estarà  composta  per  2  tubs  de  PVC  de  Ø63mm  de  diàmetre  exterior,  amb  les  parets  llises. 
 

NÚM. DE PAU  NÚMERO DE CONDUCTOS  DIMENSIONES (mm) 

Fins a 4  2  1 TB+RDSI, 1 TLCA 
 

Taula 12.3 Nº de conductes i dimensions extret de l’apartat 2 del capítol 5 del annex IV del Real Decret 401/2003. 
 

12.3.3 PUNT GENERAL D’ENTRADA 
 

Correspon a un registre d’enllaç ubicat al costat interior de l’edifici, que Serdá capaç d’allotjar en el seu interior 
els 2 conductes de 63mm de diàmetre que provenen del pericó d’entrada. 
Les dimensions mínimes del registre d’enllaç seran de 400x400x400mm ja que disposarem d’un registre en forma 
de pericó a terra. 
 

12.3.4 CANALITZACIÓ D’ENLLAÇ INFERIOR 
 

La canalització inferior suporta els cables de la xarxa d’alimentació des de el punt d’entrada general fins al RITU 
(Recinte d’instal∙lacions de Telecomunicacions Únic).  
Estarà formada per 2 tubs (1TB+XDSI, 1TLCA) de PVC de 40mm de diàmetre exterior. 
 

12.3.5 RECINTE D’INSTAL∙LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS ÚNIC (RITU) 
 

És  el  local  on  s’instal∙laran  els  registres  principals  corresponents  a  les  diferents  operadors  dels  serveis  de 
telecomunicació de TB+RDSI, TLCA+SAFI i possibles elements necessaris pel subministrament d’aquests serveis. 

D’aquest recinte arranca la canalització principal del ICT de l’edifici. 
 
El recinte disposarà d’espais delimitats en planta per cada tipus de servei de telecomunicació. Tindran una porta 
d’accés metàl∙lica amb obertura a  l’exterior  i disposaran d’un pany amb clau perquè només sigui accessible per 
les persones autoritzades. L’armari serà ignífug. 
 
En  la zona  inferior de  l’armari es connectarà el tub de 40mm de diàmetre provinent de  la canalització d’enllaç 
inferior, i per la part superior la corresponent canalització principal. 
 

NÚM. DE PAU  ALTO(mm)  ANCHO(mm)  PROFUNDIDAD (mm) 

Fins a 10  2000  1000  500 
 

Taula 12.4 Dimensions del RITU extret del capítol 5 del apartat 5.5.1 del annex IV del Real Decret 401/2003 
 

12.3.6. CANALITZACIÓ INTERIOR USUARI 
 

És  la que  suporta  la  xarxa  interior de  l’usuari. Està  realitzada amb  tubs de material plàstic,  corrugats o  llisos, 
encastats  per  l’interior  del  poliesportiu  i  s’utilitzaran  registres  de  pas  per  facilitar  la  instal∙lació  posterior  de 
cables.  
 

La  canalització  interior  estarà  realitzada  amb  tubs  de  configuració  en  estrella  de  20mm  de  diàmetre,  com  a 
mínim, amb un total de 8 tubs de 20mm (4 per veu i 4 per dades). 
 

12.3.7 REGISTRES DE PAS 
 
Són registres que es col∙locaran en el transcurs de la canalització, quan hi hagi un canvi de direcció, bifurcació i 
en cada tram de 30m. 
Les seves dimensions mínimes seran: 
 

TIPUS  DIMENSIONS (mm)  DIÀMETRE MÀXIM TUB (mm) 

A  360x360x120  40 
B  100x100x40  25 

C  100x160x100  25 
Taula 12.6 Dimensions registres de pas 

 
Tipus A: canalització en trams comuns 
Tipus B: canalitzacions interiors de TB+RDSI 
Tipus C: canalitzacions interiors de TLCA + SAFI 
 
12.3.8 REGISTRES DE PRESA 
 

Aniran encastats a paret i allotjaran les bases d’accés terminat (BAT o presa d’usuari), que permetran a  l’usuari 
efectuar la connexió dels equips terminal de telecomunicació  
 

Els registres seran com a mínim de 64 x 64 x 42 mm, un per a cada servei: 

- TB+RDSI: servei bàsic de telefonia 

- TLCA+SAFI 

NÚM. DE PAU  DIMENSIONS (mm) 

De 2 a 20  400 x 400 x 600 
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CAPÍTOL 13. MEMÒRIA DE LA INSTAL∙LACIÓ DE SEGURETAT I 
MEGAFONIA 
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13.1 Seguretat 
 
13.1.1 OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El present apartat té per objectiu definir les característiques tècniques de la instal∙lació de seguretat, per realitzar 
un control de protecció de l’edifici. 
 
13.1.2. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ  
 
L’objectiu d’aquesta instal∙lació és mantenir vigilat l’edifici duran les hores que no hi ha ocupació. 
Donar‐li al usuari de l’edifici la seguretat i confort que l’edifici està protegit. 
 
Aquest sistema de seguretat disposarà de: 
 

-  Càmeres de vigilància per detectar, en el cas que succeeixi un intent d’intrusisme, les persones que l’han 
dut a terme. 

- Detectors  de  presència  per mitjà  de  rajos  infrarojos:  serviran  per  detectar  possibles moviments  no 
permesos i es col∙locaran a tots els accessos a l’edifici i alguns a l’interior, en vestíbuls i passadissos. 

- Central  de  seguretat:  controlarà  els  elements  anteriors  i  en  cas  que  succeeixi  algun  intent  d’intrusió 
contactarà directament amb la central receptora. 

- Sistema d’interconnexió entre els detectors amb la central 

- Sistema  d’interconnexió  entre  la  central  i  el  sistema  de  control  i  gestió  per  connectar  amb  central 
receptora (policia). 

 
13.2 Megafonia 
 

13.2.1 OBJECTE DEL PROJECTE 
 

L’objectiu  d’aquesta  instal∙lació  és  la  de  poder  donar  avisos  inteligibles  i/o  ambientar musicalment  diferents 
zones controlades des de una central d’operacions. 
 
13.2.2 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ 
 

Aquesta instal∙lació estarà formada pels altaveus o difusors de so de 3 W, que s’assenyalen als plànols, emplaçats 
a les zones de pas (escales, vestíbuls i passadissos) i en zones grans (pista, rocòdrom, sala polivalent i graderia), 
amb    el  cablejat  corresponent  fins  a  recepció,  on  es  troba  instal∙lada  una  central  de  megafonia,  amb  un  
amplificador, un pupitre de micròfon i un xassís mesclador. 
 
Normalment els difusors de so s’instal∙laran en el  fals sostre, encastats  i seran del  tipus  rodó, plans; en algun 
punt on no hi hagués fals sostre, en la pista i rocòdrom, es col∙locaran de muntatge superficial a la paret, prop del 
sostre, i seran del tipus botzina o qualsevol altre forma que defineixi la direcció facultativa. 
 
El pupitre de control rebrà un cablejat, des del quadre secundari d’especials, situat  la sala de màquines, fins al 
pupitre de la recepció. 
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CAPÍTOL 14. MEMÒRIA DE LA INSTAL∙LACIÓ CONTRA 
INCENDIS 
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14.1 Objecte del projecte 
 

L’objecte del present apartat consisteix en l’estudi, plantejament, dissenyat i dimensionat de la instal∙lació contra 
incendis, amb  la  finalitat de protegir a  les persones davant d’un perill d’incendi a partir dels mitjans adequats 
d’evacuació, extinció i alarma. 
 
14.2. Normativa aplicable 
 

Per realitzar aquest estudi s’ha tingut en compte la següent normativa: 
 

‐ Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i els seus Documents Bàsics (DB): 
‐ Document bàsic DB SI. Seguretat en cas d’incendi 
‐ Document bàsic DB SU. Seguretat d’utilització. 
‐ REBT. Reglament electrònic de baixa tensió  
‐ Normes UNE 

 
14.3. Descripció de la instal∙lació.  
 

L’edifici  corresponent  es  troba dins del  grup d’Ús de  Pública Concurrència  i  les  instal∙lacions obligatòries per 
aquest ús són: evacuació d’incendis per mitjà de senyalització i il∙luminació d’emergència, a part dels: extintors, 
boques d’incendi equipades i la instal∙lació corresponents de detecció i alarma. 
 
14.4. Elements que composen la instal∙lació  
 

Per garantir el requisit bàsic del projecte: “seguretat en cas d’incendi” i protegir els ocupants dels riscos originats 
per un incendi, s’hauran de complir les condicions que ens proporciona el DB SI del CTE. 

14.4.1. DB SI 1: PROPAGACIÓ INTERIOR 

1. COMPARTIMENTACIÓ DELS SECTORS D’INCENDI  
 

L’edifici en qüestió està dividit en dues plantes i constituït per una zona de vestuaris i una àrea social (recepció, 
administració, serveis, sala polivalent, graderies  i el rocòdrom)  i una zona classificada com a  local  i zona de risc 
composta pels magatzems i la sala d’instal∙lacions. 
 
Per tant, d’acord amb el DB SI del CTE el conjunt es trobarà dins del grup “Ús de pública concurrència” i l’edifici 
estarà constituït per un sector d’incendis principal de risc normal, denominat sector 1,  que tindrà una superfície 
inferior a 2500m². 
 

Sector 1:  Ús poliesportiu (pista, grades i rocòdrom)    

Superfície:  1504m²       

Resistència al foc de l’estructura portant  R 90 

Resistència al foc de les parets que separen el sector de la resta de l’edifici  EI 90 

Portes de pas als altres sectors     EI₂ 45‐C5 

Màxim recorregut d’evacuació fins alguna sortida  ≤ 50 m 
 

Taula 14.1. Característiques del sector 1 
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2. LOCALS I ZONES DE RISC ESPECIAL  
 

A més  del  sector  principal  descrit  anteriorment,  a  l’edifici  existent  hi  haurà  zones  o  locals  de  risc  especial. 
D’aquesta manera segons  la taula 2.1  i  la taula 2.2 del DB SI, es consideren  les següents zones de risc especial 
com a sectors independents i amb les seves característiques de compartimentació: 
 

Sector 2:  Magatzem de la pista poliesportiva  

Superfície:  55m²             

Volum : 192,50 m³; 100 m³ ˂ 192,50m³ ≤ 200 m³ 

Nivell de risc especial        Risc Baix 

Resistència al foc de l’estructura portant  R 90 

Resistència al foc de les parets que separen el sector de la resta de l’edifici  EI 90 

Portes de pas als altres sectors      EI₂ 45‐C5 

Màxim recorregut d’evacuació fins alguna sortida  ≤ 25 m 
 

Taula 14.2 Característiques del sector 2 

 

Sector 3:  Sala d’instal∙lacions          

Superfície:  34 m²          

Potencia instal∙lada: 184kW ; P200kW 

Nivell de risc especial        Risc Baix 

Resistència al foc de l’estructura portant  R 90 

Resistència al foc de les parets que separen el sector de la resta de l’edifici  EI 90 

Portes de pas als altres sectors   EI₂ 45‐C5 

Màxim recorregut d’evacuació fins alguna sortida  ≤ 25 m 
 

Taula 14.3 Característiques del sector 3 

 

Sector 4:  Passadís protegit    

Superfície:  54m²       

Resistència al foc de l’estructura portant  R 30 

Resistència al foc de les parets que separen el sector de la resta de l’edifici  EI 90 

Portes de pas als altres sectors     EI₂ 45‐C5 

Màxim recorregut d’evacuació fins alguna sortida  ≤ 50 m 
 

Taula 14.4 Característiques del sector 4 

 
 

 

Sector 5:  Magatzem sala polivalent 

Superfície:  34m²             

Volum : 119 m³;  100 m³ ˂ 119m³ ≤ 200 m³ 

Nivell de risc especial        Risc Baix 

Resistència al foc de l’estructura portant  R 90 

Resistència al foc de les parets que separen el sector de la resta de l’edifici  EI 90 

Portes de pas als altres sectors     EI₂ 45‐C5 

Màxim recorregut d’evacuació fins alguna sortida  ≤ 25 m 
 

Taula 14.5. Característiques del sector 5 
 
Per aconseguir un comportament de l'estructura portant R90 amb un envà de 7cm és suficient i és el que es disposarà. 

 
3. ESPAIS OCULTS. PAS DE LES INSTAL∙LACIONS A TRAVÉS D’ELEMENTS DE COMPARTIMENTACIÓ D’INCENDIS 
 
La  compartimentació  contra  incendis dels  sectors definits  tindran  continuïtat en els espais ocults,  tal  com  cel 
rasos, conductes tècnics,.. La resistència al foc dels elements de compartimentació es mantindrà, igual que en els 
sectors d’incendis, quan els espais ocults són creuats per elements d’instal∙lacions 

14.4.2 DB SI 2: PROPAGACIÓ EXTERIOR 

1 Façanes 
 

L’edifici en qüestió té elements separadors d’un altre edifici, només dos dels quatre murs es troben en aquestes 
condicions i aquests hauran de ser al menys EI 120. 
Es disposaran de  tires  tallafocs EI 60, de 0,50m d’amplada, en els  llocs en els quals un mur que delimita dos 
sectors d’incendi o unes escales protegides escometin a una façana. 
 
2.  Cobertes 
 

Per limitar el risc de propagació exterior del incendi per la coberta, entre els dos edificis mitgers, aquesta haurà 
de  tenir una  resistència  al  foc REI  60,  com  a mínim,  en una  franja de  0,50m d’amplada mesurada des de  la 
coberta de l’edifici adjacent. 
 
14.4.3 DB SI 3: EVACUACIÓ OCUPANTS 
 
1. ESTUDI DE L’OCUPACIÓ 
L’ocupació del poliesportiu serà  la següent en compliment amb  la secció 3 Evacuació d’ocupants del DB SI del 
Codi Tècnic de l’Edificació. 
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ÚS PREVIST  m²/persona  Planta  Espai 
Superfície 
(m²) 

Ocupació 
(persones) 

Vestuaris 
3 

Baixa 
V. Jugadors  40  56 

3  V. Arbitres  20  6 

Zona circulació  Nul∙la  Baixa  Passadissos  127,80  0 

Neteja  Nul∙la  Baixa  Neteja  7  0 

Serveis  3 
Baixa  Serveis pista  8  3 

Primera  Serveis públics  24  8 

Magatzem  40 
Baixa 

Pista poliesportiva  55  2 

Rocòdrom  14  1 

Primera  Sala polivalent  34  1 

Vestíbuls generales  2 
Baixa  Vestíbul  73  37 

Primera  Vestíbul  70  35 

Administració  10  Baixa  Recepció  21  2 

Sala d’instal∙lacions  Nul∙la  Primera  Sala de màquines  34  0 

Graderia  1s/per  Primera  Grades  202  222 

Infermeria  3  Baixa  Infermeria  7  3 

Sala Polivalent  1,50  Primera  Sala polivalent  187  125 

Zona esportiva 
0,50  Baixa 

 
Pista poliesportiva  1150  2300 

5  Rocòdrom  144  29 

TOTAL OCUPACIÓ  2829 
 
Taula 14.6 Ocupació de l’edifici segons DB‐SI 

 
S'ha suposat l'ocupació de la pista de 0,50m²/pers. pel cas més desfavorable que seria quan es fes servir la pista 
com a escenari per fer un concert/activitats de festa major dins de la pista. 
 
NÚMERO DE SORTIDES I LONGITUD DELS RECORREGUTS  (SECTORS O EDIFICI) 
Complint  amb  l’especificat  a  la  taula  3.1  de  DB  SI  3  del  CTE,  en  el  sector  1  existeixen més  d’una  sortida 
d’evacuació, no sent excedent els 50m de longitud del recorreguts d’evacuació fins a la sortida.  
 
2. DIMENSIONAT DELS MITJANS D'EVACUACIÓ 
 

Tipus d’elements: 
 

a) Portes 
 

L’amplada A, en m, de  les portes  i passos serà al menys  igual a P/200, sent P el número de persones per cada 
espai. 
     A≥P/200≥0,80m 
 
 
 

b) Passadissos i rampes 
 

L’amplada A, en m, dels passadissos i rampes serà al menys igual a P/200, sent P el número de persones per cada 
espai, tenint en compte que l’amplada mínima serà 1metre. 
 
A≥P/200≥1,00m 
 

ÚS PREVIST  Planta  Espai 
Ocupació 
(P) 

Amplada 
càlcul (cm) 

A  mín. 
portes(cm) 

A  mín. 
passadissos 
(cm) 

Vestuaris  Baixa 
V. jugadors  60  30  80  100 

V. Arbitres  2  1  80  100 

Zona circulació  Baixa  Passadissos  0  0  80  100 

Magatzem 
Baixa  Pista poliesportiva  2  1  80  100 

Primera  Sala polivalent  1  0,5  80  100 

Vestíbuls 
generales 

Baixa 
Vestíbul  25  12,50  80  100 

Administració  7  3,5  80  100 

Primera  Vestíbul  24  12  80  100 

Sala 
d’instal∙lacions 

Primera 
Sala de màquines 

0  0 
80  100 

Graderia  Primera  Grades  202  1,01  1,05  105 

Sala Polivalent  Primera  Sala polivalent  94  47  80  100 

Zona esportiva 
Baixa 
 

Pista poliesportiva  60  30  80  100 

Rocòdrom  8  4  80  100 
 

Taula 14.7. Dimensions de les portes i passadissos 

 
c) Escales no protegides 
 

L’edifici disposarà de dues escales no protegides que permetran descendir de la planta primera a la planta baixa, 
es tracta d’escales protegides perquè per una banda, una no forma un recinte suficientment segur per permetre 
els  seus ocupants en el  seu  interior  (ja que és una escala oberta),  i  l’altre perquè no disposa d’obertures que 
donin directament a l’exterior.  
Per l’evacuació descendent: 
   A ≥ P/160                    

Escala 1: A ≥ 390/160 ≥ 2,40m.  L'escala 1 tindrà una amplada de 2,40 metres. 

Escala 2: A ≥ 390/160 ≥ 2,40m.  L'escala 2 tindrà una amplada de 2,40 metres 

Sent: 

P= número total de persones que poden evacuar (contant en el cas més desfavorable que una de 
les dues escales estigués inutilitzada)  

A= amplada de l’escala 
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Es tindrà  en compte només el numero de persones que poden ocupar la planta primera que han de descendir a 
la planta inferior per poder evacuar, ja que a la planta baixa compta amb 3 sortides d'evacuació al carrer. 

Es permet, segons normativa, que hi hagi escales no protegides ja que segons la taula 5.1Protecció de les escales, 
els edificis de pública concurrència amb una altura d'evacuació ≤ a 10m ho permet. 
 
d) Passadís protegit 
 

Passadís que en cas d’incendi, constitueix un  recinte suficientment segur per permet que els ocupants puguin 
romandre en ell durant un temps determinat. 
 Haurà de disposar de ventilació mitjançant obertures o finestres,  i  la seva superfície de ventilació serà, mínim 
0,2L (sent L la longitud del passadís). 
Haurà de disposar d’una altura superior a 1,80. Tindrà un traçat continu que permetrà circular per ell  fins a  la 
sortida d’emergència. 
P≤ 3S +200A 
393≤3x54 +200A   A≥1,15m  
 
L'amplada actual del passadís és de 1,50m per tant compleix amb la normativa. 
 

sent: 
A= amplada mínima 
S= superfície passadís 
P=persones previstes que passin pel passadís 
 
PORTES SITUADES EN EL RECORREGUT D’EVACUACIÓ 
Les portes previstes de sortida de l'edifici, i totes les previstes per evacuar més de 50 persones, seran abatibles 
amb eix de gir vertical i tindran un dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del sentit d'on provingui l'evacuació, 
sense tenir clau i sense actuar sobre més d’un mecanisme. 
 
SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D’EVACUACIÓ 
Es disposaran  senyals de  sortida, d’ús habitual o d’emergència, definits per  la norma UNE 23034:1988, en els 
casos següents: 

Les sortides de l’edifici, recinte i de la planta tindran una senyal amb un rètol: SORTIDA 
Les sortides exclusivament per emergència es col∙locarà el rètol “sortida d’emergència” 
Senyals indicatius en la direcció dels recorreguts, visibles des de l’origen de l’evacuació . 

 
Les  senyals  hauran  de  ser  visibles  encara  que  hi  hagi  un  problema  en  el  subministrament  de 
l’enllumenat. 
La mida de les senyals serà: 
210 x 210 mm quan la distancia de l’observació no superi els 10 m. 
420 x 420 mm quan la distancia de l’observació estigui compresa entre 10 i 20 m.  
594 x 594 mm quan la distancia de l’observació estigui compresa entre 20 i 30 m.  
 

14.4.4  DB SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

1. INSTAL∙LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

A) Extintors 
Es col∙locaran extintors en tota la planta de manera que el recorregut entre extintors no superi els 15 m. 
La majoria dels extintors seran de pols polivalent eficàcia 21A‐113B (A per foc de matèries sòlides i B per focs de 
matèries líquides) i en les zones de risc especial, definides anteriorment, a més de l’extintor citat es col∙locaran 
extintors de CO per apagar possibles focs de caràcter elèctric. 
 
Les característiques  i especificacions dels extintors, així com 
les  condicions  d’instal∙lació,  s’ajustaran  a  la  norma  UNE 
23.110. 
 
L’emplaçament  dels  extintors  permetrà  que  sigui  fàcilment 
visibles  i  accessibles,  preferentment  es  col∙locaran  sobre 
suport,  fixats  a paraments  verticals, de manera que  la part 
superior de l’extintor quedi com a màxima a altura de 1,70m 
sobre el terra. 
També  es  disposaran  d’extintor  de  CO₂  IPF‐38  de  5  Kg, 
d’eficàcia  89B,  es  trobarà  ubicat  en  la  sala  de  màquines 
També es col∙locarà a una altra de1,70m sobre el terra.    

IIm 
Imatge14.1. Extintor de CO₂ (esquerra) i  

                          extintor de pols polivalent 21A‐113B (dreta) 

 
Taula 14.8. Corresponen a la taula 1.1 Dotació de les instal∙lacions contra incendis del DB SI4 

B)  Boques d’incendi equipades 
 

Serà obligatòria  la  instal∙lació de boques d’incendis equipades (BIE’s),  ja que  la superfície construïda supera els 
500m²,  segons  es  defineix  en  l'article  SI‐4  del  CTE.    La  xarxa  disposarà  d’una  escomesa  i  un  comptador 
independent, col∙locats a  l’exterior  i al vestíbul de  l’edifici, respectivament  i d’allà es distribuirà una canona de 
ferro (Fe) que alimentarà a cada BIE.  



Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal∙lacions d’un poliesportiu a Reus 
 

77

La boca d'incendi equipada, més  coneguda per BIE, és un equip  complert de protecció  contra  incendi que es 
disposa fix a la paret  i està connectat a  la xarxa de subministrament d'aigua, a  la normativa es defineix com un 
sistema eficaç i fàcil d'utilitzar, podent‐lo fer servir directament per un ocupant. 
 
El tipus de BIE instal∙lada serà BIE‐25mm, de davantera semirígida, previstes amb manòmetre, clau de tall i llança 
de regulació i cabal. 
Aniran dins d’un armari de superfície juntament amb un extintor i es situaran a una altura, de tal manera que la 
boca  i  la  vàlvula  no  superin  el  1,50m  respecte  el  terra.  La  distància  entre  les  BIE’s  no  serà mai  superior  a 
50metres  (25m de cada una, ja que la mànega abasta un radi de 25m) i el recorregut en cada planta no superarà 
des la sortida d’evacuació fins a la mànega més propera una distància de 25metres. 
 
Es  senyalitzarà  la  ubicació  de  les  BIE’s  per  tal  de  localitzar‐les  sense  dificultat  i  s’ubicaran  en  zones  lliures 
d’obstacles que permetin l’accés a ella i la seva maniobra sense problemes. 

 
Imatge 14.2 BIE’ 

 
Les seves característiques  i especificacions, així com  les condicions d’instal∙lació, s’ajustaran a  les normes UNE 
23.091, UNE 23.400 y UNE‐EN 671. 
La xarxa de canonades haurà de proporcionar, durant una hora, com a mínim en la hipòtesis d’un funcionament 
simultani de les dos BIE hidràulicament més desfavorables (és a dir, les que es trobin més lluny del comptador), i 
una pressió dinàmica mínima de 2bar en l’orifici de la sortida de qualsevol BIE. 
2bars=20m.c.a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 

14.1  Esquema de les canonades de les BIE'S 

 
 
 
 
 
 

C) Columna seca 
 

No serà necessari col∙locar‐ne ja que l'altura d'evacuació és inferior a 24m. 
 

D) Sistema de detecció d'incendis 
 

Es disposarà d’un sistema de detecció d’incendis ja que la superfície total del poliesportiu és superior a 1000m², 
aquest sistema serà analògic (intel∙ligent), a diferència del convencional ens permetrà reconèixer individualment  
la ubicació exacte del sensor, sirena o polsador en el qual es produeix. Aquest sistema constarà d'una central 
d'incendis connectada a sensors analògics de fums, polsadors i alarmes.   
La central estarà alimentada elèctricament, en el quadre secundari de sistemes especials tal com es pot veure en 
l'apartat d'electricitat, i haurà de garantir una autonomia de 72h de vigilància i 30 minuts en estat d'alarma. 
 
La instal∙lació de detecció d’incendis estarà formada per: 
 
1. Central d’incendis analògica  
És  el  dispositiu  Electronic,  encarregat  de  la  gestió, manteniment  i  comprovació  dels  diferents  dispositiu  que 
formaran el sintema de detecció d’incendis (detectors analògics, polsadors, sirenes..). 
Es disposarà d’una central que controlarà fins a 24 zones i fins un número de 21 dispositius per zona. 
 
Tots els sistemes que s’explicaran a continuació estaran connectats a la central d'alarma analògica, en forma de 
sectors, per tal de facilitar la detecció del focus. 

Trams 
Qc 
(l/s) 

S  (nº 
bies) 

Qr 
(l/s) 

V  
(m/s) 

Øc 
(mm) 

Øe 
(") 

L (m) 
L.  equi 
(+25%) 

P.càrrega 
(mm.c.a/
m) 

P.càrrega 
elements 
(mm.c.a) 

P.  càrrega 
total 
(m.c.a) 

1‐3  1,60  1,00  1,60 1,40  30  1 1/4  41,30  51,63  120  14,16  2,43 

2‐3  1,60  1,00  1,60 1,40  30  1 1/4  1,25  1,50  120  11,70  1,42 

3‐5  3,20  2,00  3,20 1,50  60  2   56  67,20  70  5,70  0,78 

4‐5  1,60  1,00  1,60 1,40  30  1 1/4  3  3,60  120  12,48  1,54 

5‐7  4,80  2,00  3,20 1,50  60  2  1,50  1,80  70  1,20  0,09 

6‐7  1,60  1,00  1,60 1,40  30  1 1/4  9,50  11,40  120  12,48  1,64 

7‐8  6,40  2,00  3,20 1,10  60  2 1/2  26  31,20  40  20,67  5,97 

           
        

        
∑ 
p.càrrega= 13,87 

              

     

1. Armari 
2. Mànega (25m) 
3. Ràcord 
4. Vàlvula de tall  
5. Manòmetre 
6. Llança 
7. Filtre 
 
 

Taula 14.9 Dimensionat canonades de les BIE’s i pèrdues de càrrega

Sent:             
 Qc= caudal de càlcul    S=simultaneïtat de BIE’s(màxima dues) Øe= diàmetre escollit en polsades 
Qr= caudal real     Øc= diàmetre de càlcul en mm    P.càrrega= pèrdua de càrrega 
V= velocitat 
Pmin=h+Pr+20= 8,50+13,87+20=42,37mca= 4,24kg/cm² 

Pmax= 50mca= 5kg/cm²
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Per tant, s'ha dividit el poliesportiu en 6 zones: 
1. Vestuaris (jugadors+arbitres) 
2. Zona administrativa i recepció  
3. Vestíbuls i zones de pas 
4. Graderia 
5. Pista i rocòdrom 
6. Sala polivalent i magatzems              

Imatge 14.3  Central de detecció d’incendis 

 
1. Detectors de fum iònics 

 

Són capaços de detectar la presència de fum a l'aire i emetre una senyal acústica avisant del perill del incendi. Els 
detectors de fum  iònics serveixen per detectar els gasos  i fums de combustió que no 
són  visibles  a  simple  vista.  Funcionen  per  sensibilitat  a  la  humitat,  les  partícules 
suspeses a l'aire i la pressió atmosfèrica. 
Si hi ha  fum  reaccionen a  l'instant  i es col∙locaran en  totes  les zones del pavelló que 
estiguin lliures de pols i/o brutícia. Abastaran una superfície de 60m². 

Imatge 14.4 Detector Iònic 

 
2. Detectors termovelocimètrics amb detector tèrmic 

 

Són  capaços  de  detectar  un  increment  de  temperatura  en  un  temps  fixa,  disposen  d’un  doble  sistema  de 
detecció  tèrmica  ja  que  per  una  banda  mesura  la  velocitat  d’augment  de  temperatura  (funció 
termovelocimètrica)  i  l  alhora  el  seu  valor  absolut  (funció  tèrmic)  i  compara  amb  la 
mesura de referència interna que prèviament s’ha establert. 
Permet detectar un incendi en les fases inicials del seu desenvolupament, o si aquest és 
mol lent, s’activa quan la temperatura arriba els 64ºC. Abasten 30m². 

Imatge 14.5 Detector termovelocimètric 

 
3. Detector lineal de fums 

 

És  un  detector  lineal  de  fums  per  feix  infraroja,  està  composat  per  un  emissor  i  receptor  independents  , 
controlats per la unitat de control. 
És un detector ideal per protegir grans espais diàfans, amb sostres molts alts i zones en les quals els sistemes de 
detecció  convencionals  no  oferirien  una  protecció  fiable,  és  el  cas  de  la  pista 
poliesportiva i el rocòdrom. 
Cada equip és capaç d’abastar 1600m², que fan que es necessitin menys elements. 

 
Tot i que habitualment es fa servir el sistema de detecció lineal per reflexió (amb un sol 
elements), és millor el sistema d’emissor i receptor independents ja que si ens  
trobem amb objectes propers a  la  trajectòria del  feix o  la presencia de  llum  solar que 
pugui  incidir en el reflector, en ambdós casos s’obstaculitza o es dispersa  la reflexió del 
feix i per tan es desvirtua la detecció del fum.           Imatge 14.6   Detector  lineal de  fum

                     
               

E)  Sistema d'alarma 
 

Serà necessari disposar d'un sistema d'alarma perquè  l'ocupació del poliesportiu és superior a 500 persones. El 
sistema haurà de ser apte per emetre missatges per megafonia. El sistema d'alarma haurà de transmetre senyals 
visuals  a més d'acústiques. Es disposaran de  senyals  auditives  i  visuals en  totes els espais  i  zones de pas del 
poliesportiu perquè siguin sentides i vistes per tothom que l'ocupi. 

Es disposarà de: 
 

4. Polsadors d’alarma  
 

Els  polsadors  permeten  l'actuació  manual  i  voluntària  i  transmeten  una  senyal  a  la  central  de  control  i 
conseqüentment  s'avisarà  al  servei  de  bombers.  S'identificarà  fàcilment  el  lloc  on  s'ha 
activat el polsador. 
 
Els polsadors d'alarma es situaran de tal manera que, la distància màxima a recórrer des de 
qualsevol punt fins a trobar un polsador, no superarà els 25m, segons  indica el Reglament 
d'instal∙lacions  de  Protecció  contra  incendis.  Al  costat  del  polsador  s'instal∙larà  la 
corresponent sirena d'alarma.  
Sempre que es pugui s'instal∙laran en zones properes al sentit d'evacuació de l'edifici. 

Imatge 14.7 Polsador d’alarma 

5. Sirenes acústiques i visuals 
 
Les  sirenes  aniran  controlades  per  la  central  d'alarma  analògica,  s'instal∙laran  tant  a 
l'exterior  com  a  l'interior  de  l'edifici  per  tal  d'alertar  a  les  persones 
ocupants  de  l'edifici  de  la  situació  de  perill  causada  per  el  incendi  i 
conseqüentment  s'avisarà als bombers perquè acudeixen el més aviat 
possible. 
Emetran  senyal  acústica  i  visual  per  tal  que  les  persones  amb menys 
audició detectin l'alarma d'incendi. 

Imatge 14.8 Sirena acústica exterior (esquerra) i interior (dreta). 

F) Hidrants exteriors  
 

No serà necessari instal∙lar un hidrant exterior perquè la superfície del poliesportiu es de 2700m², per tant, no es 
troba compresa entre el interval de 5.000 i 10.000 m² que marca la normativa. 
 
2.  SENYALITZACIÓ DE LES INSTAL∙LACIONS MANULS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Els mitjans de protecció  contra  incendis d’utilització manual  (extintors, boques d'incendi  i polsadors manuals) 
s'hauran de senyalar mitjançant senyals definides en la norma UNE 23033‐1 amb una mida de: 

 
210 x 210 mm quan la distancia de l’observació no superi els 10 m. 
420 x 420 mm quan la distancia de l’observació estigui compresa entre 10 i 20 m.  
594 x 594 mm quan la distancia de l’observació estigui compresa entre 20 i 30 m.  
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Les senyals hauran de ser visibles inclús si hi ha un problema en el subministraments d'enllumenat normal. Quan 
es facin servir senyals fotoluminescents (permeten la visibilitat amb absència de llum) hauran de complir amb les 
normes UNE 23035‐1:20003. 
 
14.4.5 DB SI 5: INTERVENCIÓ DELS BOMBERS 
Al tractar‐se d'un edifici que té una altura d'evacuació inferior a 9metres, concretament de 8m, no serà necessari 
aplicar les condicions que marca aquest apartat. 
 
14.4.6 DB SI 6: RESISTÈNCIA AL FOC DE L'ESTRUCTURA 
 
La resistència al foc dels elements estructurals de l'edifici hauran de ser al menys de R90 segons la taula 3.1 del 
DB SI 6 del CTE. Ens trobem amb pilars d'acer HEB‐280, tenen una resistència baixa al foc, i llavors es projectarà 
vermiculita (es troba dins del morter ignífugs que permeten que si hi ha foc l'estructura que rebutja la combustió 
i protegeix del foc) fins aconseguir la resistència al foc desitjada. 
 
Pel que fa als forjats, que seran de 30cm de cantell, formats per nervis de formigó armats i cassetons de formigó 
alleugerit de 25 cm i malla compressiva de 5cm , per complir amb la resistència necessària s'haurà de col∙locar els 
nervis a 120/40 (amplada de nervi mínima/recobriment mecànic). 
 
14.5 DB SUA 4: Seguretat en front al risc causat per una il∙luminació inadequada 
 
14.5.1 ENLLUMENAT EN LES ZONES DE CIRCULACIÓ 
En les zones exteriors es disposarà d'una il∙luminació mínima de 20 lux i en les zones interiors de 100lux. 
 
14.5.2 ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA 
 
14.5.2.1 DOTACIÓ 
 

L'edifici  disposarà  d'enllumenat  d'emergència  que,  en  cas  de  fallada  de  l'enllumenat  normal,  subministri  la 
il∙luminació  necessària  per  facilitar  la  visibilitat  dels  usuaris  de  manera  que  puguin  evacuar  l'edifici  sense 
problemes, evitant situacions de pànic  i permetin  la visió de  les senyals  indicatives de sortida de  l'edifici  i de  la 
situació dels equips i mitjans de protecció existents. 
En el nostre edifici, ús de pública concurrència, es disposarà d'enllumenat d'emergència en les zones i elements 
següents: 

- Zones on hi hagi una ocupació superior a 100 persones 
- Els recorreguts d'evacuació 
- Els locals que allotgin equips de protecció contra incendis 
- Els locals de risc especial senyalats en l'apartat del DB SI: magatzem de la sala polivalent, magatzem de la 

pista esportiva, la sala d'instal∙lacions i passadís protegit. 
- Els banys de planta baixa,  nivell 0, per ser d'ús públic 
- La recepció on es trobaran situats els quadres de distribució o d'accionament de  la  instal∙lació d'aquest 

enllumenat d'emergència 
- Les senyals de seguretat 

 

14.5.2.2 POSICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LES LLUMINÀRIES 
 

Per proporcionar una il∙luminació adequada les lluminàries hauran de complir les següents condicions: 
- Es situaran almenys a una altura de 2metres respecte el terra 
- Es  col∙locaran  a  cada  porta  de  sortida  i  en  posicions  en  les  que  sigui  necessari  detectar  un  perill  i/o 

l'emplaçament d'un equip de protecció, com a mínim en: 
o Portes existents de recorregut d'evacuació 
o Escales, de  tal manera que  cada  tram d'escala  rebi  la  il∙luminació  indirecta  (en qualsevol altre 

canvi de nivell) 
o En qualsevol canvi de direcció i en les interseccions de passadissos 

 
14.5.2.3 CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL∙LACIÓ 
 

La instal∙lació serà fixa, disposarà de font pròpia d'energia i haurà entrar en funcionament de forma automàtica 
un cop es produeixi una fallada de l'alimentació de la instal∙lació d'enllumenat normal. Es considera com a fallada 
de l'alimentació un descens de la tensió per sota del 70% del seu valor. 
 
L'enllumenat d'emergència haurà d'aconseguir el 50% del nivell d'iluminació requerit en 5s i el 100% als 60s. 
La  instal∙lació haurà de complir  les condicions de servei  indicades a  la normativa corresponent durant 1 hora a 
partir del moment que es produeix la fallada. 
 
Segons el REBT (Reglament de Baixa Tensió), en les rutes d’evacuació l’enllumenat d’emergència proporcionarà a 
nivell de terra i en l’eix dels passos principals, una il∙luminació horitzontal mínima d’1lux.  
En els punts on es trobin els equips de  les  instal∙lacions de protecció contra  incendis que exigeixin  la utilització 
manual i els quadres de distribució de l’enllumenat, la il∙luminació serà de 5lux. 
 
14.5.2.4 IL∙LUMINACIÓ DE LES SENYALS DE SEGURETAT 
 

Hauran d'estar il∙luminades les senyals indicatives dels mitjans manuals de protecció contra incendis (en aquest 
cas els extintors, els polsadors manuals d'alarma i les BIE's) a la vegada que també hauran d'estar il∙luminades les 
senyals de sortida d'emergència i sortida, complint ambdues els paràmetres exigits per la normativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal∙lacions d’un poliesportiu a Reus 80 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.  PROPOSTES  PER  SUBSTITUIR  LA  CALDERA  DE  GAS  PER 
ENERGIES RENOVABLES 
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15.1 CÀLCUL DE POTÈNCIA TÈRMICA 

La potència  tèrmica, es  calcula en base a  la màxima demanda energètica en el pitjor escenari de  calefacció  i 
refrigeració, que es dóna per al dia més fred de l’any, i per al dia més calorós. La potència d’escalfament d’ACS es 
considera constant durant tot l’any, calculats en els apartats anteriors. 
 
El valor de  la potència  tèrmica, determinarà el valor de  la potència de  la maquinaria que, es dissenyarà per a 
l’edifici en qüestió. 
 

15.1.1 CALEFACCIÓ I/O SISTEMA DE FRED 
 

S' ha considerat per a calefactar, tal com s’ha explicat en l’apartat corresponent, la totalitat dels espais on la gent 
es troba amb poca roba (vestuaris, sala polivalent), els passadissos per on s’hi accedeix i la sala de recepció. 
Pel  que  fa  a  climatitzar,  s’ha  considerat  les  sales  de més  ocupació  durant més  temps,  com  són  les  grades, 
recepció, sala polivalent i la pista poliesportiva/rocòdrom . 
 

POLIESPORTIU  Potència (kW) 

FRED   111  

CALEFACCIÓ   52 
 

Taula 15.1 Potència tèrmica calefacció i sistema de fred 
 

15.1.2 PRODUCCIÓ D´A.C.S. 
 
La producció de l’escalfament de l’ACS que es produeix en l’edifici: 
 

POLIESPORTIU  Potència (kW) 

ACS   132 
 

Taula 15.2 Potència tèrmica d’aigua calenta sanitària 

 
15.1.3 RESUM DE POTÈNCIA TÈRMICA 
 
Espai  potència (kW) 

CLIMATITZACIÓ  111 

CALEFACCIÓ   52 

ACS  132 
 

Taula 15.3 Resum potències tèrmiques 

 

15.2 HIPÒTESIS D’ENERGIES 

S’estudiaran diferents opcions de producció de  l’energia tèrmica, per a  la producció d’energia tèrmica, per a  la 
instal∙lació de calefacció, refrigeració i escalfament d’aigua calenta sanitària.  
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15.1.1 CALDERA BIOMASSA 
 

Sistema  que  utilitzen  com  a  font  d’energia matèria  orgànica,  com  els  pelets  de  fusta,  ossos  d’olives,  residus 
forestals, càscares de fruits secs, etc. Aquesta matèrica orgànica és originada en un procés biològic, espontani o 
provocat.  
 
L’energia  de  biomassa  prové  en  última  instància  del  Sol, mitjançant  la  fotosíntesis,  el  rei  vegetal  absorbeix  i 
emmagatzema una part de  l’energia solar que arriba a  la terra. Les cèl∙lules vegetals aprofiten  la radiació solar 
per formar substancies orgàniques a partir de substàncies simples  i del C02 present en  l’aire. Aquest procés de 
transformació  de  la matèria  orgànica  genera  subproductes,  que  no  tenen  valor  per  la  cadena  nutritiva  o  no 
serveixen per  la  fabricació de productes de mercat, per  tant poden utilitzar‐se com combustibles en diferents 
aprofitaments energètics. 
Per generar  calefacció  (per  radiadors, aire o  terra  radiant)  i ACS. És per això que es  considera  la  caldera més 
ecològica del mercat. 

La base de  funcionament és similar a  la de qualsevol altre caldera: 
les  calderes  de  biomassa  cremen  el  combustible  (pelet  o  similar) 
generant  una  flama  horitzontal  que  entra  a  la  caldera.  El  calor 
generat  durant  la  combustió  es  transmet  al  circuit  d’aigua  en  el 
bescanviador  incorporat  a  la  pròpia  caldera,  amb  el  qual  s’obté 
aigua calenta pel sistema de calefacció o ACS.  

El carbó, el gas, el petroli  i altres combustibles  fòssils no es poden 
considerar biomassa, encara que derivin de material viu perquè  ja 
que  necessiten  molt  de  temps  per  la  transformació  d’aquests 
combustibles (milions d’anys) fen que no es puguin considerar com 
renovables. 

La biomassa, com a recurs energètic, es pot classificar en: 

- Biomassa natural: és produeix espontàniament a la naturalesa sense  cap intervenció humana. Es tracta 
majoritàriament de residus forestals: derivats de  la neteja de boscos  i restes de plantacions, branques  i 
llenya.. 

- Biomassa residual seca: procedeix de recursos  

- generats  en  les  activitat  agrícoles  i  forestals.  També  es  produeix  en  processos  de  la  industria 
agroalimentària i de la industria de transformació de fusta. Exemples: càscara d’ametlles, serradures.. 

- Biomassa residual humida: procedeix d’abocaments biodegradables formats per aigües residuals urbanes 
i industrials i també dels residus ramaders. 

- Cultius  energètics:  són  aquells  que  es  realitzen  am  l’únic  objectiu  d’un  aprofitament  energètic, 
caracteritzats  per  una  gran  producció  de  matèria  viva/unitat  de  temps.(canya  de  sucre,  gira‐sol, 
cereals..). 

 

15.1.2 BOMBA DE CALOR GEOTÈRMICA 
 

La generació de calor es realitzaria mitjançant una bomba de calor geotèrmica, instal∙lada de forma centralitzada 
en  una  sala  de màquines,  que  intercanviaria  energia  amb  el  subsòl.  El  sistema  proposat  és  un  sistema  de 
producció a quatre tubs, calefacció i refrigeració + ACS.  

 
Principis i funcionament de la geotèrmia 

Una part  important de  l’energia que prové del Sol  i arriba a  la  terra, és absorbida per  l’escorça  terrestre em 
forma de calor. La gran massa de la Terra fa que la temperatura del subsòl a partir d’un 2 metres de profunditat 
es  mantingui  pràcticament  constat  durant  tot  l’any,  aquesta 
temperatura varia en  funció de  les característiques del  terreny  i 
de la radiació solar pròpia de la regió, concretament a Espanya la 
temperatura és relativament alta, al voltant de 15ªC. 

Es pot considerar el subsòl a petites profunditats com a  font de 
calor  (energia)  totalment  renovable  i  inesgotable. Mitjançant un 
sistema de captació adequat i una bomba de calor de geotèrmia, 
s’aconsegueix transferir calor d’aquesta font de 15 graus (subsòl) 
a  una  altra  de  50º  (acumulador  ACS)  per  ser  utilitzada  en 
calefacció    i ACS. Alhora que  la pròpia bomba  també  absorbeix 
calor de  l’aire a 40 graus  i el transfereix al subsòl amb el mateix 
sistema  de  captació,  implicant  que  el  sistema  pugui  solucionar 
calefacció i refrigeració. 

El  rendiment  energètic  d’un  sistema  de  climatització  per 
geotèrmia és com a mínim de: 

‐ 450% en calefacció 
‐ 600% en refrigeració 

Això  es  possible  perquè  no  es  genera  tot  el  calor  si  no  que  la 
major part només es transfereix d’una font a l’altra. 

L’eficiència del sistema representa en el procés de calefacció un estalvi del 75% dels kW consumits i un 83% en 
refrigeració. 

   

 

Figura 15.1 Funcionament energia biomassa 

Figura 15.2 Funcionament geotèrmia

Figura 15.3 Funcionament geotèrmia estiu (esquerra) i hivern (dreta) 
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15.2.3 BOMBA DE CALOR AEROTÈRMICA 
 
L’aerotermia  es bassa  en  extreure  energia  gratuïta de  l’aire  exterior mitjançant una bomba de  calor  inverter 
d’alta  eficiència.  Recordem  que  una  bomba  de  calor  extreu  energia  d’un  lloc,  per  cedir‐la  a  un  altre.  En  els 
sistemes d’aerotermia, les bombes de calor són del tipus aire‐aigua. S’extreu calor, millor dir l’energia existent en 
l’aire exterior, i la cedeix a l’aigua pel sistema de calefacció i aigua calenta sanitària.  
 
Igual que en la solució anterior, la major part de l’energia no es produeix si no que es trasllada des de l’ambient 
fins  a  l’edifici,  permetent  un  estalvi  de  fins  el  75%  respecte  els  sistemes  energètics  que  tenen  com  a  font 
d’energia els combustibles fòssils. 
 
El principi de funcionament de l’aerotermia es composa per 4 etapes: 
 

1. Entra l’aire exterior a l’evaporador i allà es produeix un intercanvi d’energia pel qual el líquid refrigerant 
s’evapora 

2. El  refrigerant  evaporat  es  desplaça  cap  al  compressor  (unitat  interior/hidrokit)  on  es  comprimeix, 
augmentant la temperatura. 

3. El  gas  comprimit  arriba  al  condensador,  on  es  converteix  en  estat  líquid.  Durant  aquest  procés  de 
condensació  es produeix  la  cessió energètica del  refrigerant  al  circuit hidràulic,  amb el qual  s’allibera 
l’energia necessària per cobrir les necessitats de calefacció i ACS. 

4. El  refrigerant  es  desplaça  cap  a  la  vàlvula  d’expansió  que  baixa  la  seva  temperatura  i  pressió  del 
refrigerant tornant‐lo a l’evaporador per reiniciar el procés. 
 

 
Figura 15.4 Funcionament aerotermia 

 
Avantatges aerotermia: 
 

‐ Per  cada 3/4kW que necessitis de climatització/calefacció, només haurà d’aportar 1 d’energia elèctrica 
‐ Funcionament silenciós 
‐ No existeix combustió 

‐ És  el més  indicat  de  col∙locar  quan  no  existeixi  terreny  suficient  per  la  col∙locació  de  captadors  d’un 
sistema de geotèrmia. 

‐ Respectuós amb el medi ambient. 
‐ Instal∙lació senzilla 
‐ Requereix poc espai 

 

 
Figura 15.5 Exemple instal∙lació bomba de calor aerotèrmica 

 
Es preferible utilitzar bomba de calor tipus VRF que  la bomba de calor aire‐aigua, en condicions d’estiu,  ja que 
quan es demana aire condicionat,  i demanda d’ACS,  la bomba de calor ha d’estar parant contínuament per a 
canviar  de  cicle  de  treball  (fred‐calent).  Aquesta  situació,  quan  la  demanda  de  fred  durant  l’estiu  és molt 
requerida, fa baixar el rendiment de  la bomba de calor, consumint més energia elèctrica. La principal avantatja 
de les màquines de VRF, respecte de les bombes de calor aire‐aigua és que en condicions d’estiu, l’excés de calor 
que hi ha a  les estances  climatitzades, es  recupera per a  ser utilitzat per a escalfar  l’ACS, amb un  sistema de 
recuperació de calor altament efectiu.  
 
La bomba de calor d’aerotermia segueix funcionant encara que sigui hivern  ja que  l’aire,  inclús a temperatures 
baixes, conté energia que és absorbida pel refrigerant que circula pel circuit entre  la unitat exterior  i  la unitat 
interior. 
La unitat exterior,  fa  la  funció d’evaporador al hivern,  sent el  condensador  la unitat  interior  cedint el  calor a 
l’aigua del circuit de calefacció i ACS 
Com  totes  les  bombes  de  calor,  l’aerotermia,  és  un  sistema  ideal  per  climes  templets,  ja  que  el  rendiment 
disminueix a mesura que la temperatura exterior baixa. 
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15.4  Estimació de consums i amortització 

PROPOSTA  DESCRIPCIÓ 

Demanda 
energética 
anual (kw/h 

any) 

Estimació 
consums 
(€/kw)  

Previsió 
consum 

parcial anual 

Previsió 
consum 

total anual 
Inversió parcial 

Inversió 
Total  

Amortització 
(5ANYS) 

Amortització
(10ANYS) 

Amortització
 (20 ANYS) 

GAS+ 
ENERSGIA 
SOLAR 

TÈRMICA 

CALEFACCIÓ alimentada amb caldera de gas  9360,00  0,05  478,18 

1.670 € 

Caldera+ acumulador  30.706,00 € 

95.268,61 €  103.617,89 €  111.967,17 €  128.665,73 € 
 ACS alimentada per energia soler tèrmica 
i/o caldera de gas 

10282,50  0,05  525,31 
Plaques 
solars+acumulador 

14.302,61 € 

CLIMATITZACIÓ tipus VRF EER=3,36  4148,00  0,15  185,65  VRF (unt. ext i interiors)  20.720,00 € 

CLIMATITZACIÓ tipus Roof‐top EER=2,96  9462,32  0,15  480,72  ROOF‐TOPS  29.540,00 € 

BIOMASSA + 
ENERGIA 
SOLAR 

TÈRMICA 

CALEFACCIÓ per terra radiant alimentada 
amb caldera de biomassa  

9360,00  0,04  402,48 

1.511 € 

Caldera+ acumulador  37.600,00 € 

102.162,61 €  109.717,56 €  117.272,52 €  132.382,42 € 
ACS alimentada per energia solar tèrmica i/o 
caldera biomassa 

10282,50  0,04  442,15 
Plaques solars + 
acumulador 

14.302,61 € 

CLIMATITZACIÓ tipus VRF EER=3,36  4148,00  0,15  185,65  VRF (un. ext i interiors)  20.720,00 € 

CLIMATITZACIÓ tipus Roof‐top EER=2,96  9462,32  0,15  480,72  ROOF‐TOPS  29.540,00 € 

AEROTERMIA 

CALEFACCIÓ  terra radiant i ACS alimentada 
bomba de calor aerotermia COP= 4,22 

24142,50  0,15  772,45 

1.424 € 

Bomba calor 
+acumulador 

62.230,00 € 

97.820,00 €  104.939,87 €  112.059,74 €  126.299,48 € CLIMATITZACIÓ alimentada per bomba de 
calor aerotèrmica COP 3,96 

4148,00  0,15  145,06  Unt. interiors clima  6.050,00 € 

CLIMATITZACIÓ tipus Roof‐top EER=2,96 
(independent del sistema de aerotermia) 

9462,32  0,15  480,72  ROOF‐TOPS  29.540,00 € 

AEROTERMIA 
+ ENERGIA 
SOLAR 

TÈRMICA 

CALEFACCIÓ per terra radiant alimentada 
per bomba de calor aerotermia COP= 4,50 

9360,00  0,15  299,48 

1.271 € 

Bomba calor 
+acumulador 

63.230,00 € 

113.122,61 €  119.393,85 €  125.836,25 €  138.549,90 € 

ACS alimentada per energia solar i/o per 
bomba de calor aerotèrmica de COP= 4,22  

10282,50  0,15  328,99 
Plaques solars + 
acumulador 

14.302,61 € 

CLIMATITZACIÓ amb sistema d'aigua  
alimentada per bomba de calor aerotèrmica 
COP 3,96 

4148,00  0,15  145,06  Unitats interiors clima  6.050,00 € 

CLIMATITZACIÓ tipus Roof‐top EER=2,96 
(independent del sistema de aerotermia) 

9462,32  0,15  480,72  ROOF‐TOPS  29.540,00 € 

GEOTERMIA 

CALEFACCIÓ per terra radiant alimentada 
per bomba de calor geotèrmica COP 4,9 

9360,00  0,15  275,99 

1258,82 

Bomba calor + 
acumulador 

60.150,00 € 

187977,00  194.271,09 €  200.565,18 €  213.153,35 € 

ACS alimentada per bomba de calor 
geotèrmica COP 4,9 

14782,50  0,15  435,88  Col∙lector geotèrmic  92237,20 € 

CLIMATITZACIÓ alimentada per bomba de 
calor geotèrmica COP 6,3 

4148,00  0,15  97,46  Unitats interiors clima  6.050,00 € 

CLIMATITZACIÓ tipus Roof‐top EER=2,96 
(independent del sistema de geotèrmia) 

9462,32  0,15  480,72  ROOF‐TOPS  29.540,00 € 

 
Taula 15.1 Previsió de consums, inversió i amortització de les hipòtesis proposades 
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Per calcular el preu del col∙lector geotèrmic s’ha fet de la següent manera: 
 
Col∙lector geotèrmic = 76w/m 
 
Havent d’alimentar una potencia de 180kW necessitarem : 
 

Longitud de col∙lector = 
mW /76

180000
  = 2368,42 m 

S’ha decidit que cada pou tingui una profunditat de 120m, per tant: 
 

Nº pous = 
m120
42,2368  = 19,74 = 20 pous 

Preu unitari pou de 120m de profunditat= 4611,86 €/pou  
 
 
NOTES: 
Estimació de consum energètic anual a considerar:        
0,15037 €/kWh tarifa ENDESA 
0,05109 €/kWh tarifa GAS NATURAL 
0,043 €/kWh PEL∙LETS DE FUSTA 
 
Necessitats energètiques: 
Demanda energètica anual calefacció:        9.360,00 kWh/any   
Demanda energètica anual climatització ROOF‐TOP:    9.462,33 kWh/any   
Demanda energètica anual climatització VRF:    4.148,00 kWh/any   
Demanda energètica anual ACS:        14,782,50 kWh/any   
Demanda energètica anual energia solar tèrmica:    4.500,00 kWh/any 
 
 

15.4 Conclusions 
 
A partir de la taula anterior, 15.1 Previsió de consums, inversió i amortització de les hipòtesis proposades, l’opció 
més rentable al cap de 20 anys és la bomba de calor aerotèrmica, tot i que no hi ha una gran diferència amb la 
caldera  de  gas.  Això  succeix  perquè  al  diposa  de  dos  ROOF‐TOPS  de  gran  potència,  màquines  compactes 
alimentades electricament,  la seva previsió de conum no es veu afectat perque al ser màquines compactes  la 
producció del fred, en quests cas, se la produeixen elles mateixes a partir de l’electricitat. 
 
Tonrnat a  la  taula anterior,  tant  la solució de geotèrmia com  la de bomba de calor aerotèrmica  recolzada per 
energia  solar  presenten  un  consum  anual  inferior  a  l’opció  escollida  però  tenen  una  inversió  inicial  força 
superior, el que fa que al cap de 20 anys tampoc s’amortitzi. 
 
A més,  el  sistema d’aerotermia  es  caracteritza per necessitar poc  espai  i  facilitat de  construcció, que  serà  el 
sistema que es proposaria al propietari de l’edifici per substituir la caldera de gas. 
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16. Conclusions 
 

Un  cop  finalitzat  el  projecte  la  primera  conclusió  que  s’extreu  és  que  les  instal∙lacions  tenen  un  paper molt 
important dins de l’edifici, ja que suposa el correctament funcionament de l’activitat que es desenvolupa.  
 
L’objectiu  del  treball  era  realitzar  un  projecte  executiu  d’instal∙lacions  d’un  edifici  terciari,  concretament  un 
poliesportiu.  
Al començar el projecte, a part de  tenir clares  totes  les  instal∙lacions que s’estudiaran, un punt  important era 
recopilar  i cercar tota  la normativa necessària per  l’execució de cada  instal∙lació,  les  limitacions  i  les condicions 
mínimes que s’exigeixen per duu a terme el correcte disseny i càlcul. 
 
El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) és una normativa que ha sigut de gran ajuda, però sobretot està enfocada cap 
els edificis d’habitatges (plurifamiliars i unifamiliars), el que ha obligat a buscar informació en altres normatives i 
documents. Sobretot, ha  sorgit aquests problemes en  les  instal∙lacions de climatització, ventilació, electricitat, 
gas i telecomunicacions, ja que disposen d’una normativa específica:  REBT, RITE i 401 telecomunicacions. 
 
Cal destacar que és molt important que a l’hora de projectar un edifici es prevegin el passos de les instal∙lacions; 
deixant falsos sostres, forats entre les plantes i sales d’instal∙lacions  amb dimensions adequades per ubicar tots 
els elements necessaris.  
També  és  important,  que  en  el  projecte  executiu  d’instal∙lacions  es  dibuixin  seccions,  detalls,..  explicacions 
concretes perquè en el moment de l’execució de l’obra no hi hagin incongruències ni dubtes respecte la ubicació 
d’una canonada  i que  tot el que es plasmi  sobre paper  realment hi càpiga a  la  realitat. Així  s’eviten possibles 
modificacions posteriors que provocaran un augment del cost. 
 
Les  instal∙lacions d’energia renovables suposen un cost  inicial  i de manteniment superior, però amb el pas del 
temps s’amortitza  tant econòmicament com mediambientalment. És  important  fer menció que en els pròxims 
anys  entrarà  en  Vigor  la  directiva  Europea  2010/31/UE  relativa  a  l’Eficiència  energètica  dels  edificis,  la  qual 
obligarà que totes les noves construccions, a partir del 31 de desembre del 2020, siguin edificis amb un consum 
quasi  nul.  La  quantitat  de  quasi  nul  o molt  baixa  d’energia  requerida,  haurà  d’estar  produïda  per  energia 
procedent de fonts d’energia renovables, inclosa aquella energia produïda in situ o en l’entorn.  
Amb  tot  això,  és  molt  important  conscienciar  a  la  gent  que  s’han  de  substituir  energies  provinents  de 
combustibles  fòssils  per  calderes  de  biomassa  o  solucions  encara  més  eficients;  com  la  bomba  de  calor 
aerotèrmica o geotèrmica. 
 
Tornant al projecte,  l’edifici en qüestió s’ha plantejat amb una caldera de gas,  ja que al  tractar‐se d’un edifici 
públic el pressupost s’ha d’acotar el màxim possible, però s’han proposat tres solucions per substituir la caldera 
de gas per solucions procedents de fonts d’energia renovables, que aconsegueixen un estalvi de cost i redueixen 
l’emissió de CO2. 
Les solucions plantejades com a energies substitutes de la caldera de gas han sigut: caldera biomassa, bomba de 
calor geotèrmica i bomba de calor aerotèrmica, recolzades o no, per energia solar tèrmica. 
S’ha recomanat que  la solució sigui bomba de calor aerotèrmica, resultat que promou  les energies renovables, 
redueix el consum de CO2 i aconsegueix estalvis fins al 75% ja que la bomba de calor aerotèrmica per cada 1kW 
consumit s’obtenen 4kW d’energia disponibles, això representa 3kW d’energia gratuïta, és a dir, tenen un COP 
(energia proporcionada per la màquina/kW consumits) del 4 o 5.  

16. Conclusions 
 

Once the project is finished, the first conclusion we deduce is that facilities have a very important role inside the 
building as that will mean there is a proper functioning of the activity taking place. 
 
The paperwork’s goal is to make an executive project for all the facilities of a third building, a sports complex in 
particular. 
At the beginning of the project, apart from having a clear idea of the facilities that will be evaluated, it was very 
important  to compile and research all  the necessary regulations  for  the execution of each of  the  facilities,  the 
limitations and the minimum necessary conditions to deal with the correct design and calculations. 
 
The CTE  (The Technical Edification’s Code)  is a  rule  that has been very helpful and  it  is  focused overall on  the 
housing  buildings  (multi‐family  and  single  family  housing  building  units).  This  has  obliged  me  to  look  for 
information within other rules and documents. This has arisen some problems in the air conditioning, ventilation, 
electricity,  gas  and  telecommunications  facilities,  as  they  require  specific  rules:  REBT,  RITE  and  401 
telecommunications.   
 
I would  like  to  standout  that when  designing  a  building  it  is  very  important  to  anticipate  the  steps  for  the 
facilities; leaving space for false ceilings, spaces between the floors and system rooms with suitable dimensions 
to locate all the necessary components.  
It  is  also  important  that we  include  the  sections’ draws, details  and  specific explanations  in  the  installation’s 
executive project so  that when  the work  is executed  there are no contradictions nor doubts with respect  to a 
tube location. And everything we express on the paper fits into the real world so that we can avoid subsequent 
modifications that will increase the costs.  
 
The renewable energy installations will suppose an initial and higher maintenance cost, however, as time goes by 
it  can  be  payed  off  financially  and  environmentally  speaking.  It  is  important  to mention  that  the  European 
directive 2010/31/UE relating to the building’s energetic efficiency will become effective in the coming years and 
it will oblige all the new constructions built from December 31 2020, to be almost 0 consumption buildings. This 
0 quantity or  very  low energy  required will be  generated by energy  coming  from  renewable energy  sources, 
including the energy produced in situ or in the environment. 
Taking all this into account it is very important to make people aware that it is necessary to substitute energies 
coming  from  fossilised  combustible  for  biomass  boilers  or more  efficient  solutions;  like  the  aerothermal  or 
geothermal heat pump. 
 
Going back to our Project, the building at hand has been designed with a gas boiler considering that it is a public 
building  and  the  budget  is  restricted. We  have  suggested  three  solutions  to  substitute  the  gas  boiler.  Such 
solutions take into account renewable energy sources that reduce costs and CO2 discharges.  
The suggested solutions as alternative energies to replace the gas boiler have been: biomass boiler, geothermal 
heat pump, aerothermal heat pump supported or not by thermal solar energy. 
It has been  recommended  the  solution  to be  the aerothermal heat pump with, a  result  that  comes  from  the 
renewable energies; it reduces the CO2 consumption and saves up to 75%. With the aerothermal heat pump we 
can get 4kW of available energy per each consumed kW, which  represents 3kW of  free energy,  that  is  to say, 
they have a COP (energy provided by the machine/Kw consumed) of 4 or 5.   
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ANNEX I. CÀLCUL INSTAL∙LACIONS 
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CAPÍTOL 19. CÀLCUL DE LA INSTAL∙LACIÓ DE FONTANERIA 
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19.1 Càlcul del caudal instantani de l’edifici 
 

Estància  Aparells
 

(l/s) 

Nº 
aparells 

∑  
Nº 

estàncies 

VESTUARIS 

Dutxa  0,20  6  1,20 

1,60  4  6,40 Lavabo  0,10  3  0,30 

Inodor  0,10  1  0,10 

VESTUARIS 
ÀRBITRES 

Dutxa  0,20  1  0,20 

0,40  2  0,80 Lavabo  0,10  1  0,10 

Inodor  0,10  1  0,10 

SERVEIS 
HIGIÈNICS 

Lavabo  0,10  1  0,10 
0,20  2  0,40 

Inodor  0,10  1  0,10 

INFERMERIA Lavabo  0,10  1  0,10  0,1  1  0,10 

NETEJA  Lavabo  0,10  1  0,10  0,1  1  0,10 

TOTAL PB                                                                                                                                               7,80 

BANY 
FEMENÍ 

Lavabo  0,10  2  0,20 
0,50  1  0,50 

Inodor  0,10  3  0,30 

BANY 
MASCULÍ 

Urinari  0,10  2  0,20 

0,60  1  0,60 Lavabo  0,10  2  0,20 

Inodor  0,10  2  0,20 

TOTAL P1                                                                                                                                               1,10 

COBERTA  Aixeta  0,15  2  0,30  0,30  1  0,30 

 
Caudal instantani del POLIESPORTIU               9,20l/s 
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Els  diàmetres  dels  aparells  sanitaris  s’han  obtingut  a  partir  de  la  taula  2.1  del  Document  Bàsic  HS4 
Subministrament d’aigua, que ens marcarà el caudal que ha d’abastar cada un. 
 
19.2 Dimensionat de les canonades d'AFS i ACS  
 
Col∙locarem una  sola  xarxa de  IFF  i una ACS, no  farem una  xarxa de  fluxors.  El dimensionat de  la  xarxa  s’ha 
realitzat  segons  la  taula  posterior  tenint  en  compte  l’esquema  dels  trams  que  es  roba  en  la  documentació 
gràfica.  

‐ AIGUA FREDA i AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

El dimensionat de les xarxes es a farà a partir del dimensionat de cada tram, el disseny dels tram es troba en la 
documentació gràfica, i es partirà del circuit considerat més desfavorable, que serà aquell que tindrà més pèrdua 
de pressió degut a la distancia i/o altura geomètrica. 
 
El dimensionat de les canonades del trams es farà d’acord al procediment següent: 

‐ El caudal màxim de cada tram (Qins) serà igual a la suma de tots els punts de consum alimentats per ell. 
‐ S’establirà un coeficient de simultaneïtat (k) a cada tram, d’acord amb la formula adjunta, que corregeix 

el consum instantani de cada tram a un consum simultani real. 
  

1
1



n

k  

 
‐ Determinació del caudal simultani (Qsim)  

 

 

 

‐ Obtenció del diàmetre de càlcul corresponent a cada tram en funció del Qsim  i de  la velocitat (variable 
entre 0,50‐1,50m/s), mitjançant l’àbac pel càlcul de canonades en fontaneria que relaciona el caudal (Q), 
diàmetre (Ø), velocitat (V) i la pèrdua de càrrega (mca/m). 

‐ A partir del diàmetre de  càlcul,  s’haurà de  comprovar que  els diàmetres  compleixin  amb  la  taula 4.2 
Derivacions mínimes als aparells del DB SH 4, en cas que no compleixi s’haurà d’augmentar el diàmetre 
del tram. Conseqüentment, convertir en el cas que sigui necessari, el diàmetre de càlcul en un diàmetre 
real (comercial). 

‐ A  partir  del  valor  de  pèrdua  de  càrrega  unitari  (mca/m)  es  multiplicarà  per  la  longitud  del  tram 
corresponent així obtindrem la pèrdua de càrrega de tot el tram. 

‐ Comprovar que la pressió disponible en el punt més desfavorable superi els valors mínims (100Kpa) i que 
en tots els punts de consum no es superi el valor màxim de pressió (500kpa), després de descomptar a la 
pressió màxima( ,  l’altura/longitud geomètrica (H) multiplicat per  les pèrdues de pressió unitàries de 
cada tram ( . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qsim= Qins x k 

Pd= Pt –h x Y 
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DIMENSIONAT CANONANDES D'AIGUA FREDA                         
                                      

TRAMS 
ELEMENTS RECEPTORS D'AIGUA 
FREDA 

  
n 

Qtotal  
(/s) 

K 
Qsimultani  

(l/s) 
Velocitat     
(m/s) 

Diàmetre 
càlcul (mm) 

Diàmetre real 
(mm) 

LAVABO  DUTXA  URINARI  WC  AIXETA 

1‐7  0  0  0  0  2  2  0,30  1,00  0,30 1,00  20  20 

2‐4  2  0  0  3  0  5  0,50  0,50  0,25 0,85  20  20 

3‐4  2  0  2  2  0  6  0,60  0,45  0,27 0,90  20  20 

4‐6  4  0  2  5  0  11  1,10  0,32  0,35 1,20  20  20 

5‐6  0  24  0  0  0  24  4,80  0,21  1,00 1,20  32  32 

6‐7  4  24  2  5  0  35  5,90  0,17  1,01 1,20  32  32 

7‐15  4  24  2  5  2  37  6,20  0,17  1,03 1,30  32  32 

8‐10  3  6  0  1  0  10  1,60  0,33  0,53 1,20  24  25 

9‐10  3  6  0  1  0  10  1,60  0,33  0,53 1,20  24  25 

10‐12  6  12  0  2  0  20  3,20  0,23  0,73 1,20  30  32 

11‐12  3  6  0  1  0  10  1,60  0,33  0,53 1,20  24  25 

12‐14  9  18  0  3  0  30  4,80  0,19  0,89 1,40  30  32 

13‐14  3  6  0  1  0  10  1,60  0,33  0,53 1,20  24  25 

14‐15  12  24  0  4  0  40  6,40  0,16  1,02 1,50  32  32 

15‐27  16  48  2  9  2  77  12,60  0,11  1,45 1,50  36  40 

16‐18  1  0  0  0  0  1  0,10  1,00  0,10 1,00  12  16 

17‐18  1  0  0  1  0  2  0,20  1,00  0,20 1,10  16  16 

18‐20  2  0  0  1  0  3  0,30  0,71  0,21 1,00  15  16 

19‐20  1  0  0  1  0  2  0,20  1,00  0,20 1,10  16  16 

20‐22  3  0  0  2  0  5  0,50  0,50  0,25 1,30  16  16 

21‐22  1  0  0  0  0  1  0,10  1,00  0,10 1,00  12  16 

22‐24  4  0  0  2  0  6  0,60  0,45  0,27 0,90  20  20 

23‐24  1  1  0  1  0  3  0,40  0,71  0,28 0,95  20  20 

24‐26  5  1  0  3  0  9  1,00  0,35  0,35 1,20  20  20 

25‐26  1  1  0  1  0  3  0,40  0,71  0,28 0,95  20  20 

26‐27  6  2  0  4  0  12  1,40  0,30  0,42 1,30  22  25 

27‐28  22  50  2  13  2  89  14  0,11  1,49 1,70  34  40 
 

ESQUEMA DEL TRAMS AFS 

 

 
n= nombre d'aparells      K= coeficient de simultaneitat      Qins= caudal instal∙lat 
Ønominal = diàmetre comercial     Øcàlcul = diàmetre de càlcul interior     Qsim= caudal simultani     
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DIMENSIONAT CANONADES D'AIGUA CALENTA                         
                                      

TRAMS 
ELEMENTS RECEPTORS D'AIGUA CALENTA 

n 
Qtotal  
(/s) 

K 
Qsimultani  

(l/s) 
Velocitat     
(m/s) 

Diàmetre 
càlcul (mm) 

Diàmetre 
escollit (mm) 

LAVABO  DUTXA  URINARI  WC  AIXETA 

1‐3  3  6  0  0  0  9  0,75  0,35  0,27  1,00  20  20 
2‐3  3  6  0  0  0  9  0,75  0,35  0,27  1,00  20  20 
3‐5  6  12  0  0  0  18  1,50  0,24  0,36  1,20  20  20 

4‐5  3  6  0  0  0  9  0,75  0,35  0,27  1,00  20  20 

5‐7  9  18  0  0  0  27  2,25  0,20  0,44  1,40  20  20 

6‐7  3  6  0  0  0  9  0,75  0,35  0,27  1,00  20  20 

7‐19  12  24  0  0  0  36  3,00  0,17  0,51  1,20  24  25 

8‐10  1  0  0  0  0  1  0,05  1,00  0,05  1,00  8  16 

9‐10  1  0  0  0  0  1  0,05  1,00  0,05  1,00  8  16 

10‐12  2  0  0  0  0  2  0,10  1,00  0,10  1,00  12  16 

11‐12  1  0  0  0  0  1  0,05  1,00  0,05  1,00  8  16 

12‐14  3  0  0  0  0  3  0,15  0,71  0,11  1,00  12  16 

13‐14  1  0  0  0  0  1  0,05  1,00  0,05  1,00  8  16 

14‐16  4  0  0  0  0  4  0,20  0,58  0,12  1,00  12  16 

15‐16  1  1  0  0  0  2  0,15  1,00  0,15  0,80  15  16 

16‐18  5  1  0  0  0  6  0,35  0,45  0,16  0,80  15  16 

17‐18  1  1  0  0  0  2  0,15  1,00  0,15  0,80  15  16 

18‐19  6  2  0  0  0  8  0,50  0,38  0,19  0,80  19  20 

20‐22  2  0  0  0  0  2  0,10  1,00  0,10  1,00  12  16 

21‐22  2  0  0  0  0  2  0,10  1,00  0,10  1,00  12  16 

22‐23  4  0  0  0  0  4  0,20  0,58  0,12  1,10  12  16 

19‐23  18  26  0  0  0  44  3,50  0,15  0,53  1,20  25  25 

23‐24  22  26  0  0  0  48  3,70  0,15  0,54  1,20  25  25 

                                      

 
 

 

 

 

 

 
n= nombre d'aparells       
Ønominal = diàmetre comercial 
K= coeficient de simultaneitat     
Øcàlcul = diàmetre de càlcul interior 
Qins= caudal instal∙lat       
Qsim= caudal simultani     

ESQUEMA DELS TRAMS  ACS 
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19.3 Pèrdua de càrrega de les canonades d’ACS i d’AFS 
 
PÈRDUA DE CÀRREGA DE LES CANONADES AIGUA FREDA (AFS)                PÈRDUA DE CÀRREGA DE LES CANONADES AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS)   
                               

TRAMS 
Q.sim    
(l/s) 

Velocitat 
(m/s) 

Diàmetre 
escollit (mm) 

P. càrrega 
(mm.c.a/m) 

L (m) 
L. equi. 
(+25%) 

P.càrrega 
elements 

P. càrrega total 
(mm.c.a) 

  1‐7  0,30  1,00  20  80  30,00  37,50  11,90  3952,00 

2‐4  0,25  0,85  20  50  4,20  5,25  6,25  575,00 

3‐4  0,27  0,90  20  60  0,35  0,44  6,25  401,25 

4‐6  0,35  1,20  20  100  0,45  0,56  0,20  76,25 

5‐6  1,00  1,20  32  60  0,25  0,31  10,80  666,75 

6‐7  1,01  1,20  32  60  1,25  1,56  0,84  144,15 

7‐15  1,03  1,30  32  70  2,25  2,81  2,86  397,08 

8‐10  0,53  1,20  25  60  4,27  5,34  8,85  ‐ 

9‐10  0,53  1,20  25  60  0,45  0,56  8,25  ‐ 

10‐12  0,73  1,20  32  50  11,15  13,94  0,40  ‐ 

11‐12  0,54  1,20  25  60  0,45  0,56  8,85  ‐ 

12‐14  0,88  1,40  32  40  6,90  8,63  0,40  ‐ 

13‐14  0,53  1,20  25  40  0,60  0,75  8,25  ‐ 

14‐15  1,01  1,50  32  70  1,43  1,79  0,40  ‐ 

15‐27  1,44  1,50  40  80  10,2  12,75  1,46  1136,80 

16‐18  0,20  1,10  16  120  1,30  1,63  5,28  ‐ 

17‐18  0,10  1,00  16  95  1,50  1,88  4,95  ‐ 

18‐20  0,21  1,00  16  100  6,20  7,75  0,45  ‐ 

19‐20  0,20  1,10  16  100  3,82  4,78  5,28  ‐ 

20‐22  0,25  1,30  16  140  1,95  2,44  0,20  ‐ 

21‐22  0,10  1,00  16  120  0,75  0,94  5,28  ‐ 

22‐24  0,27  0,90  20  50  1,40  1,75  0,20  ‐ 

23‐24  0,28  0,95  20  55  0,80  1,00  6,25  ‐ 

24‐26  0,35  1,20  20  100  4,85  6,06  0,30  ‐ 

25‐26  0,28  0,95  20  55  0,80  1,00  6,25  ‐ 

26‐27  0,42  1,20  25  90  9,80  12,25  1,20  ‐ 

27‐28  1,48  1,70  40  100  21,2  26,50  15,19  8669,00 

∑ =16018 mmc.a 
 
 

 
  ∑ = 16,02 m.c.a  

Pmin= H+Pc+Pr = 8,80+16,02+10= 34,82 m.c.a = 3,48kg/cm² 

Pmax= H+Pc+Pr = 50+0+16,02= 66,02 m.c.a = 6,60kg/cm² 

        

El tram més desfavorable és el 1‐28, per tant, s'ha calculat la pèrdua de càrrega en aquest tram.       
 

TRAMS 
Q. sim    
(l/s) 

Velocitat 
(m/s) 

Diàmetre 
escollit 
(mm) 

L (m) 
P. càrrega 
(mm.c.a/m) 

L. equi. 
(+25%) 

P. càrrega 
elements 

P. càrrega total 
(mm.c.a.) 

1‐2  0,27  1,00  20  4,30  80  5,38  6,70  ‐ 

2‐3  0,27  1,00  20  0,55  80  0,69  0,30  ‐ 
3‐5  0,36  1,20  20  10,90  100  13,63  6,25  ‐ 
4‐5  0,27  1,00  20  0,75  80  0,94  0,30  ‐ 
5‐7  0,44  1,40  20  7,45  120  9,31  6,25  ‐ 
6‐7  0,27  1,00  20  0,35  80  0,44  0,30  ‐ 
7‐19  0,50  1,20  25  2,70  40  3,38  0,60  ‐ 
8‐10  0,05  1,00  16  1,40  140  1,75  5,28  984,20 
9‐10  0,05  1,00  16  0,42  140  0,53  4,95  766,50 
10‐12  0,10  1,00  16  6,20  140  7,75  0,45  1148,00 
11‐12  0,05  1,00  16  4,35  140  5,44  5,28  1500,45 
12‐14  0,11  1,00  16  2,05  140  2,56  0,20  386,75 
13‐14  0,05  1,00  16  1,03  140  1,29  5,28  919,45 

14‐16  0,12  1,00  16  1,63  140  2,04  0,20  313,25 

15‐16  0,15  0,80  16  0,75  70  0,94  6,25  503,13 

16‐18  0,16  0,80  16  4,63  70  5,79  0,30  426,13 
17‐18  0,15  0,80  16  0,75  70  0,94  6,25  503,13 
18‐19  0,19  0,80  20  10,41  7  13,01  1,89  104,32 
19‐23  0,53  1,20  25  4,22  50  5,28  3,42  434,75 
20‐22  0,10  1,00  16  4,31  95  5,39  4,95  ‐ 
21‐22  0,10  1,00  16  0,25  140  0,31  4,95  ‐ 
22‐23  0,12  1,10  16  0,34  50  0,43  0,20  ‐ 
23‐24  0,54  1,20  25  3,20  80  4,00  8,25  980,00 

                ∑ = 8970,01 mm.c.a 
            ∑ = 8,97 m.c.a  
                  

 
 
Pmin= H+Pc+Pr = 8,80+8,97+10= 27,70 m.c.a = 2,80 kg/cm² 
Pmax= H+Pc+Pr = 50+0+8,97= 58,97 m.c.a = 5,90kg/cm² 
    
El tram més desfavorable és el 8‐24, per tant, s'ha calculat la pèrdua de càrrega en aquest tram.    

 

L.equi (Longitud equivalent) = Lx1,25 
Pèrdua de càrrega total = Perdua unitaria x (Leq. + Perdua elements) 
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Si  la  pressió  disponible  en  el  punt més  desfavorable  no  superes  la  pressió mínima  hauríem  d’augmentar  el 
diàmetre de la canonada per tal de reduir les pèrdues de pressió, en canvi, si la pressió és molt gran, voldrà dir 
que la canonada estarà dimensionada en excés i haurem de reduir els diàmetres. 

 

19.4 Dimensionat xarxa de retorn d’aigua calenta sanitària 
 
Pel que fa a la xarxa de retorn d’ACS s’ha de considerar que el punt de consum més allunyat hi hagi com a màxim 
una pèrdua de temperatura de 3ºC, el que equival a que el caudal d’ACS de retorn ha de ser aproximadament un 
10% del total de ACS. 
 
Qacs= 0,54l/S 
 
Qacs‐retorn= 0,54l/s x10% = 0,054l/s = 194,40l/h 
 
Per tant el diàmetre de xarxa de retorn serà de ¾”           Ø=20mm 
 

 
El dimensionat de  la xarxa de  retorn d’aigua  calenta  sanitària  s’ha  realitzat  segons  la  taula 4.4 del Document 
Bàsic de HS 4  Subministrament d’aigua. 
 
19.5. Càlcul de la potència caldera i volum acumulador 
 
El poliesportiu en el moment de màxima ocupació tindrà 2 pistes jugant a la vegada el que farà un nombre de 40 
jugadors, suposant 10 jugadors per equip. 
 
Per tant si cada jugador té on consum de: 
Qp= 0.20l/s x 5pulsador  x 30seg/pul= 30l/p 
Qt= 30l/p x 40 =1200L 
 
Aquest  volum  d’aigua  calenta  sanitària  serà  necessari  cada  1h30min,  ja  que  la  duració  d’un  partit  es 
aproximadament de 90min. Per  tant  si volem que  la caldera  tingui autonomia de 3hores necessitarem contar 
amb un volum de 2400l (1200lx2). 
 

Per tant, el volum del dipòsit acumulador ACS serà de 2400l o 2 de 1200l, ja que segons el RITE la recuperació ha 
de ser com a mínim de 3hores. 
 
Pel que fa a la potència de la caldera, utilitzarem la següent formula: 

 P=  )(
6.3

TiffTacsxVdxpxc
  

 
Vd= volum de d’aigua que es necessita escalfar 
p= densitat de l’aigua 1000kg/m3 
C= constant de l’aigua 4,18 

Tacs = temperatura de l’aigua calenta 

Tiff= temperatura d’aigua freda 

 

P=   )1058(
6.3

18.410004.2
xxx

 

 
Necessitarem  una  caldera  que  tingui  una  potència  de  132kW  +  POTCALEFACCIÓ  (es  calcularà  a  l’apartat 
corresponent) 
 
19.6. Càlcul del cabal necessari 
 
Caudal 
La companyia ens subministrarà un caudal regular i suficient, per tant no necessitarem cap dipòsit. 
Caudal de càlcul =  K ∙ Qed = 0.125∙ 9,20l/s=1.15l/s 
 

K=
1

1
n

 = 
165

1


 = 0.125 =12.50% 

 
N=65 aparells 
Qed= caudal instantani de l’edifici 
K= coeficient de simultaneïtat 
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CAPÍTOL 20. CÀLCUL DE LA INSTAL∙LACIÓ D'ENERGIA SOLAR
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S’ha realitzat el càlcul de l’energia solar tèrmica a partir del programa CALSOLAR, amb el qual hem obtingut els 
següents resultats: 
 
20.1 Dades partida 
 
Al tractar‐se d’un edifici terciari, un poliesportiu, segons la taula 4.1 del DB HE 4 Demanda de referència a 60ºC, 
considerant el nostre edifici un gimnàs tenim una demana de 21l/usuari/per dia. 
El poliesportiu rebrà una mitjana de 100 persones diària segons informació del pavelló. 
 
Consum total= 21l/usuari x 100 usuaris =2100l. Es col∙locarà un acumulador de 2500litres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 20.1 Dades de partida de l’edifici 

 
Taula 20.2 Contribució solar mínima anual per ACS en % 

 
Per tant, dimensionarem la instal∙lació pel valor més desfavorable, sent el 60%. 
 
A  partir  d’aquestes  dades  d’entrada  i  tenint  en  compte  les  dades  climàtiques  de  la  zona,  es  dimensiona  la 
instal∙lació de plaques solars. 
 
 
 
 
 

  
 Dades d’entrada             

Consum        21  l 

Nº de usuaris     100    

Consum diari     2100  l 

Temperatura de preparació  60  ºC 

Contribució solar mínima exigida CTE  40  % 

Contribució solar mínima exigida per l’Ordenança  60  % 
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20.2. Càlcul i dimensionat dels elements 
 
20.2.1 CAPTADORS 
 
La superfície abastar pels captadors és de 35,25 m2,  tenint en compte que cada captador  té superfície útil de 
2,35 m2,  són necessaris 16  captadors. Col∙locats en 4 bateries de 4  captadors  i  les  files de  captadors estaran 
connectats amb paral∙lel. 
A partir de  la  formula  seguen  trobem  la  separació entre  captadors  solars que es  troben ubicats  a  la  coberta 
plana. 

L) - (61 tg
h D  =3,40m 

Sent: 
H:  altura del captador solar = 1,74m (ja que es troba amb una inclinació de 45º) 
L: latitud del lloc (Reus =41,1) 
 
Les bateries de col∙lectors estaran separades entre elles 3,40m. 
 
20.2.2 ACUMULADOR 
 
Segons els dades anteriors necessitem un consum diari de 2100 litres, col∙locarem un acumulador de 2500 litres. 
 
S’haurà de complir amb la següent relació, tal com indica el CTE: 
 
50< V/A<180 
50 < 2500/35,25 < 180    50 < 70,92 < 180 
Sent: 
A : la suma de totes les àrees dels captadors = 35,25m²  
V:  el volum del dipòsit d’acumulació solar = 2500 litres 
 
20.2.3 CANONADES  
 
Les canonades del circuit primari, que circulen dels captadors solars  fins al  intercanviador, tenen un caudal de 
2011l/h. 
 
Q=1410l/h= 0,40 /s 
V= 1,50m/s 
Pèrdua de càrrega unitària = 0,15mca/m 
 
Longitud (anada i tornada)= 56 m 
Pèrdua de càrrega total= 8,40 mca 
Ø int Cu = 20mm 
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CAPÍTOL 21. CÀLCUL DE LA INSTAL∙LACIÓ D'EVACUACIÓ 
D'AIGÜES 
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21.1. Càlcul d'evacuació d'aigües pluvials 
 
El càlcul es fa en funció de la zona pluviomètrica i de la superfície de la coberta en projecció horitzontal. Alhora 
s’ha de tenir en compte si  la coberta és plana o  inclinada,  ja que si és plana haurem de calcular el nombre de 
boneres i en canvi, si és inclinada s’haurà de dimensionar el diàmetre del caneló. 
 
21.1.1 DIMENSIONAT CANELONS I BAIXANTS 
La zona pluviomètrica s’obté a la taula B1 del apèndix B del Document Bàsic HS 5 Evacuació d’aigües. 
A la ciutat de Reus li correspon la Zona B amb unaº intensitat pluviomètrica de 110mm/h. 
 

 
   Figura 21.1 Mapa isohietes i zones pluviomètriques d’Espanya 

 

 
Com el règim pluviomètric és diferent a 100mm/h (tal com es veu a la taula superior), s’ha d’aplicar un factor de 
correcció (f) a la superfície: 

 
 
 

   Taula 21.1 Superfície coberta inclinada  
 
f = i / 100         i= intensitat pluviomètrica de la zona 
f= 110/100 =1,10 

 
S’ha decidit col∙locar 4 baixants   repartits equitativament, per tant,  la superfície que hauran d’abastar cada un 
serà de 206.60m2. Pel que fa al caneló, contant que tindrà una pendent del 2% (des del mig cap als extrems), el 
seu diàmetre nominal serà de 200mm. Els baixants de la coberta inclinada, que desembocaran l’aigua al faldó de 
la coberta plana més proper, seran de Ø90mm (tots 4 iguals). 

COBERTA  SUP. HORITZONTAL  f  SUP TOT (Sxf) 

Inclinada  751.20  1.10  826.32 

REU
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Taula 21.2 Nº Baixants i els diàmetres coberta inclinada 

 
21.1.2. BONERES  
 
A  partir  de  la  taula  4.6  del HS  5  evacuació  d’aigües  obtindrem  el  nombre  de  boneres  necessàries  per  cada 
coberta. 
 

 
Taula 21.2 Nº Baixants i els diàmetres 

 
El poliesportiu disposa  de 3 cobertes planes al voltant de la coberta inclinada. 
 

 
 
 
 
 

Taula 21.3 Nº de boneres 

 
En total disposarem de 10 boneres. 
 
21.1.3. BAIXANTS D’AIGÜES PLUVIALS 
Per dimensionar els baixants es realitzarà a partir de la taula 4.8 del HS 5 Evacuació d’aigües en la qual, segons la 
superfície que abasti cada faldó li correspondrà un diàmetre del baixant.  
 

 
 

Taula 21.3 Diàmetre del baixants en funció de la superfície projectada de la coberta 

 

Diàmetre baixants coberta  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 21.4  Diàmetres baixants coberta planta i inclinada 

 
21.1.4. COL∙LECTORS 
El traçat dels col∙lectors es realitzarà en dues zones fins arribar al pericó sifònic. 
 
 
Zona 1 (zona sud) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 21.5  Diàmetres col∙lectors zona 1 

 
 
 
 
 

Coberta  Nº de baixants  Superfície  Superfície x f  Ø nominal baixant 

Inclinada  

1  187.80  206.60  90 mm 

2  187.80  206.60  90 mm 

3  187.80  206.60  90 mm 

4  187.80  206.60  90 mm 

COBERTA  SUP. HORITZONTAL  Nº Boneres 

Plana oest  505.20  4 

Plana  est  95.57  2 

Plana sud  574.67  4 

Cobertes   Nº  de 
faldó 

Sup. faldó Sup.  repercutida 
Cub. Inclinada 

Sup. 
total  

Sup. total x f  Ø baixant 

OEST  1  129,50  187,80  317,30  349,03  110 mm 

2  129,50  ‐  129,50  142,45  75 mm 

3  129,50  ‐  129,50  142,45  75 mm 

4  115,50  187,80  303,30  333,63  110 mm 

 EST  5  60,65  ‐  60,65  66,72  63 mm 

6  34,92  ‐  34,92  38,41  50 mm 

SUD  7  149,57  187,80  337,37  371,11  110 mm 

8  152,10  ‐  152,10  167,31  75 mm 

9  152,10  ‐  152,10  167,31  75 mm 

10  120,90  187,80  308,70  339,57  110 mm 

Nº col∙lector  Nº baixants/col∙lectors que 
abasta 

Sup. total   Sup. total x f  Ø col∙lector 

C1  P1  317,30  349,03  125 mm 

C2  P10  308,70  339,57  125 mm 

C3  C1+C2  626  688,60  160 mm 

C4  P9  152,10  167,31  90 mm 

C5  C4+C3  755,50  855,91  160 mm 

C6  P2  129,50  142,45  90 mm 

C7  C6+C5  907,60  998,36  200 mm 

C8  P8  152,10  167,31  90 mm 

C9  C8+C7  1059,70  1165,67  200 mm 

C10  P3  129,50  142,45  90 mm 

C11  C10+C9  1189,20  1308,12  200 mm 
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Zona 2 (zona nord) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 21.6  Diàmetres col∙lectors zona 2 
 

COL∙LECTOR FINAL (ZONA1+ZONA2) 
 
 
 
 

Taula 21.6  Diàmetres col∙lectors final 

 
Figura 21.2  Esquema dels col∙lectors enterrats d’aigües pluvials  
 

21.1.5 PERICONS 
 

Es  col∙locaran  pericons  ens  el  trobaments  entre  col∙lectors  i  en  canvi  de  direccions,  ja  que  el  transcurs  dels 
col∙lectors serà enterrat. 

 

Les dimensions dels pericons anirà en funció del diàmetre de sortida del col∙lector: 
‐ Col∙lectors de Ø=90    Pericó de 40x40cm 
‐ Col∙lectors de Ø=125    Pericó de 50x450cm 
‐ Col∙lectors de Ø=160    Pericó de 60x60cm 
‐ Col∙lectors de Ø=200    Pericó de 60x60cm 

 

 
Taula 21.7  Dimensions pericons extrets de la taula 4.13 del HS 5 Evacuació d’aigües del CTE 
 

21.2 Càlcul d’evacuació d’aigües residuals 
 

Per realitzar el dimensionat de la instal∙lació d’aigües residuals  s’haurà de definir les unitats de descàrrega dels 
aparells, el traçat de la instal∙lació alhora que dimensionar els baixants, col∙lectors i els pericons de pas i peu de 
baixant necessaris perquè la instal∙lació serà enterrada. 
 

21.2.1 UNITATS DE DESCÀRREGA (UDS) 
 

Estància  Aparells 
Uds/ 
aparell 

Diàmetre 
Nº 
aparells 

Uds 
aparells 

∑Uds 
Nº 
estàncies 

Uds totals 

PLANTA BAIXA 

VESTUARIS 

Dutxa  3ud  50 mm  6  18ud 

35  4  140 
Lavabo  2ud  40 mm  3  6ud 

Inodor  5ud  110 mm  1  5ud 

Bonera  3ud  50 mm  2  6ud 

VESTUARIS 
ÀRBITRES 

Dutxa  3ud  50 mm  1  3ud 

13  2  26 
Lavabo  2ud  40 mm  1  2ud 

Inodor  5ud  110 mm  1  5ud 

Bonera  3ud  50 mm  1  3ud 

SERVEIS 
HIGIÈNICS 

Lavabo  2ud  40 mm  1  2ud 
7  2  14 

Inodor  5ud  110 mm  1  5ud 

INFERMERIA  Lavabo  2ud  40 mm  1  2ud  2  1  2 

NETEJA  Lavabo  2ud  40 mm  1  2ud  2  1  2 

                                                                                                                                                TOTAL PB :      184 

PLANTA PRIMERA 

BANY 
FEMENÍ 

Lavabo  2ud  40 mm  2  4ud 
19  1  19 

Inodor  5ud  110 mm  3  15ud 

BANY 
MASCULÍ 

Urinari  2ud  40 mm  2  4ud 

18  1  18 Lavabo  2ud  40 mm  2  4ud 

Inodor  5ud  110 mm  2  10ud 

S. INSTAL.  Bonera  3ud  50 mm  1  3ud  3  1  3 

                                                                                                                                                  TOTAL P1:      40 
Taula 21.8 Unitats de descàrrega. 

Nº col∙lector  Nº baixants/col∙lectors 
 que abasta 

Sup. total   Sup. total x f  Ø col∙lector 

C12  P4  303,30  333,63  125 mm 

C13  P5  60,65  66,72  90 mm 

C14  P4+P5  363,95  400,35  125 mm 

C15  P6  34,92  38,41  90 mm 

C16  C10+C11  398,87  438,76  125 mm 

C17  P7  337,37  371,11  125 mm 

C18  C12+C13  736,24  809,87  160 mm 

Nº col∙lector  Nº baixants/col∙lectors 
 que abastar 

Sup. total   Sup. total x f  Ø col∙lector 

C19  C11(zona1)+ C18(zona2)  1925,44  2118  250 mm 
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El total Unitats de descàrrega corresponents als aparells sanitaris del poliesportiu es = 224UDs. 
 
21.2.2. RAMALS COL∙LECTORS ENTRE APARELLS I BAIXANTS 
 
Nomes hi haurà un baixant de planta primera a planta baixa, ubicat dins d’un caixó d’obra. Els ramals col∙lectors 
fins al baixant seran de Ø110mm sempre que hi descarregui un inodor. 
 

 
Taula 21. 9 Diàmetres dels ramals col∙lectors penjats 

 
I= inodor  B=Bonera     L= lavabos   U=urinari 
 
21.2.3. COL∙LECTORS 
 
El  traçat  dels  col∙lectors  es  farà  el més  curt  possible  evitant  sempre  que  sigui  possible  canvis  de  direcció  i 
pericons, per  tal s’intentarà empalmar en una mateix pericó el màxim nombre possible  (2 entrades, quan són 
pericons de pas). 
 
COL∙LECTOR FINAL 
Uds=224        2%       Ø 110mm 
 
21.2.4. PERICONS 
Al  tractar‐se  de  col∙lectors  enterrats,  es  col∙locaran  pericons  de  pas  en  tots  els  canvis  de  direcció,  en  els 
trobaments entre  col∙lectors  i  si hi ha  trams  continus de 15 metres. Alhora es  col∙locarà un pericó depeu de 
baixant i un pericó sifònic de final de xarxa de residuals. 
Tot el traçat de la instal∙lació serà amb PVC de Ø 110mm, per tant tots el pericons tindran unes dimensions de 
40x40mm. 
 
21.3  Col∙lector i pericó mixta 

 
Per  dimensionar  el  col∙lector mixta  (aigües  residuals  i  aigües  pluvials)  haurem  de  transformar  les  unitats  de 
descàrrega, corresponents a les aigües residuals, en superfície equivalent de recollida d’aigües pluvials. 
Al tenir un nombre d’unitats de descàrrega inferior a 250ud     224  ≤  250,  la  superfície  equivalent 
correspon a 90m². 
 

 
 
SUP AIGÜES PLUVIALS=2118m² 
SUP EQUIP AIGÜES RESIDUALS=90x1.10= 99m². 
TOTAL SUP.= 2217m² 
 
El col∙lector mixta, contant que porta una pendent del 2%, necessitarà un diàmetre de 250mm 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Nº ramal col∙lector  Aparells  Nº Uds abastades  Ø càlcul  Ø nominal 

R1  2 L  4ud  50 mm  50 mm 

R2  R1 +5I + 1B  32ud  90 mm  110mm  (Ø mínim inodor) 

R3  2L  4ud  50 mm  50 mm 

R4  R3+ 2U  8ud  63 mm  63 mm 

R5  R4+R2  40ud  90 mm  110mm  (Ø mínim inodor) 

Nº baixant   Nº Uds abastades  Ø càlcul  Ø nominal 

B1  40ud  90 mm  110 mm(Ø mínim inodor) 
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CAPÍTOL  22:  CÀLCUL  DE  LA  INSTAL∙LACIÓ  DE  CALEFACCIÓ 
PER TERRA RADIANT 
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22.1 Dimensionat dels circuits i caudals necessaris a partir de UPONOR 
 
22.1.1 DIMENSIONAT CIRCUITS DEL COL∙LECTOR 

 
Per dimensionar  els  circuits del  col∙lector  s’ha  realitzat  a  través de  la base de  càlcul de UPONOR,  en  la qual 
inserint les estàncies que es volen calefactar amb la seva superfície, la distància d’ella al col∙lector i el pas de tub 
entre les canonades que circularan per dins de cada estància, hem obtingut el nombres de circuits necessaris per 
calefactar cada local, el cabal que circularà per cada circuit i la corresponent pèrdua de càrrega. 
 

CO
L∙
lC
TO

R 
1 

Estància 
Àrea 
(m²)

DAC 
(m) 

Pas 
tub 
(cm) 

WC 
Nombre 
circuits 

Longitud 
(m) 

Caudal 
circuit 
(l/h) 

Caudal 
estància 
(l/h) 

Pèrdua de 
càrrega 
(kpa) 

Vestuari 2  30 13 15 si  2  113  163,68 327,36 25,62

Vestuari 3  30 2 15 si  2  102  152,47 304,94 20,43

Vestuari 4  30 4 15 si  2  104  155,47 310,94 21,55

Passadís 2  54 8 20 X  3  95,33  177,59 532,77 26,03

  

TOTAL  144          9        1476,01 28,29

CO
L∙
EC

TO
R 
2 

Estància 
Àrea 
(m²)

DAC 
(m) 

Pas 
tub 
(cm) 

WC 
Nombre 
circuits 

Longitud 
(m) 

Caudal 
circuit 
(l/h) 

Caudal 
estància 
(l/h) 

Pèrdua de 
càrrega 
(kpa) 

Vestuari 1  30 2 15 si  2  102  152,47 304,94 18,70

V. Arb 1  8 2 15 si  1  57,33  82,71 82,71 3,8

V. Arb 2  8 3 15 si  1  59,33  85,7 85,7 4,19

Infermeria  7 9 15 X  1  64,67  90,64 90,64 4,21

Passadís 1  60 2 20 X  3  104,17  198,03 594,09 20,40

Administració 134 4 15 X  2  74  103,39 206,78 7,84

    

TOTAL  118          10        1347,86 33,39

CO
L∙
LE
CT

O
R 
3  Estància 

Àrea 
(m²)

DAC 
(m) 

Pas 
tub 
(cm) 

WC 
Nombre 
circuits 

Longitud 
(m) 

Caudal 
circuit 
(l/h) 

Caudal 
estància 
(l/h) 

Pèrdua de 
càrrega 
(kpa) 

Sala 
polivalent 

187  5  20  X  8  105  230,51   230,51  35,03 

  

TOTAL  187  8   1844,1  35,03 
 

Taules 22.1‐22.3. Característiques dels col∙lectors de terra radiant: número de circuits, cabal i pèrdua de càrrega. 
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Sent: 
DAC: distància del col∙lector a l’estància 
Pas del tub:distància entre els tubs 
WC: si l’estància disposa de WC o no 

 
22.1.2 DIMENSIONAT MUNTANTS I CANONADES CAP ALS COL∙LECTORS 
 
A partir de la caldera sortirà una canonada que es connectarà al dipòsit d’inèrcia i d’allà sortirà un col∙lector que 
es ramificarà en 3 canonades (una per a cada col∙lector). Sempre en doble circuit (impulsió i retorn). 
Els  col∙lectors  es  troben  repartits  entre  planta  baixa  i  planta  primera,  a  planta  baixa  es  troben  ubicats  els 
col∙lector 1  i 2,  i a planta primera, a  la  sala de màquines, hi  trobem el col∙lector 3  juntament amb  la caldera, 
dipòsit d’inèrcia i el grup d’impulsió. 
 
 Segons UPONOR, la dimensió de les canonades són: 
 

Punt inici  Punt final 
Distància  

(m) 
Diàmetre 
(mm) 

Velocitat 
(m/s) 

Pèrdua carrega (Pka) 

Caldera  T1  1,5  50  0,98  0,35 

T1  Col∙lector 1  30  32  0,77  4,25 

T1  Col∙lector 2  17  32  0,83  3,46 

T1  Col∙lector 3  2  40  0,71  0,35 
 

Taula 22.4 Muntants i canonades de la caldera als col∙lectors 

 
 
22.2 Dimensionat d’altres elements de la instal∙lació 
 
22.2.1 DIPÒSIT D’INÈRCIA 
 

V = 14,4 . P . t / (T2‐T1) = 14,4x36x(4/6)    V=345,60 litres 
 
Sent: 
V = volum de dipòsit d'inèrcia en litres 
P = potència de la màquina 
t =  temps en minuts entre arrancada tolerat per la màquina (4min) 
At= diferència de temperatura = 6ºC 

 

22.2.2. CALDERA 
 
La potència necessària per la calefacció serà, segons el càlcul fet amb el programa del Calculair, tenint en compte 
el balanç tèrmic, ubicació de les estàncies, superfície i volum: 
Pot= 44,75/h x 1.16= 51,91 Kw 
 
La caldera que disposarem serà una mixta (ACS+CAL.) amb una potència: 

‐ Temperatura de 60‐80ºC ≥ 132kW (ACS) 
‐ Temperatura de 40‐60ºC ≥51,91 kW (Calefacció terra radiant, treballa a baixa temperatura) 

En total 132+52= 184 kW 
 
22.2.3 GRUP D'IMPULSIÓ 
 
Serà  necessari  un  grup  de  bombes  d'impulsió,  una  bomba  en  cada  col∙lector  per  garantir  la  inèrcia  tèrmica 
necessària de cada circuit. 
 
Per tant necessitarem 3 bombes d'impulsió, segons dades de la base de càlcul de UPONOR: 
 
‐ Bomba 1 (Col∙lector 1):  
Q= 1476,01l/h  
Pèrdua de càrrega = 28,29kPa 
 
‐ Bomba 2 (Col∙lector 2):  
Q= 1347,86/h  
Pèrdua de càrrega = 33,39kPa 
 
‐ Bomba 3 (Col∙lector 3):  
Q= 1844,10l/h  
Pèrdua de càrrega = 35,03kPa 
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CAPÍTOL 23. CÀLCUL DE LA INSTAL∙LACIÓ DE FRED I 
VENTILACIÓ 
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El càlcul del sistema de fred i de ventilació s’ha realitzat amb el programa informàtic CALCULAIR, en el qual s’han 
insertat les estàncies que es volien climatitzar, les que necessitaven extracció d’aire (banys, vestuaris,..) i en les 
que calia extracció/renovació d’aire. 
 
Per dur a terme el càlcul s’ha partit de les condicions interiors que venen estipulades per la ITE 02.2, tal com 
s’observ a la taula 25.1 Condicions interiors estipulades per la ITE 02: 

 

Estació  Temperatura (ºC) Humitat (%) 
Velocitat de l’aire 

(m/s) 

Estiu  23‐26  40‐60  0,18 

Hivern  20‐24  40‐60  0,15 
 

Taula 25.1 Condicions interiors estipulades per la ITE 02.2 

 
A partir d’aquestes dades i altres requerides en el programa obtenim la Taula 25.2 Dades de les necessitats de 
climatització de les estàncies seleccionades: 
 

Estàncies  Màquines 
Potència tèrmica 

(kW) 
Cabal d’aire (m³/h) 

Pista poliesportiva i 
rocòdrom 

ROOF‐TOP  42,07  9675 

Graderia  ROOF‐TOP  28,38  6528 

Sala polivalent*  Unitat interior per conductes  21,73  5000 

Recepció i vestíbul  Unitat interior per conductes  7,61  1750 

 

Taula 25.2 Dades de les necessitats de climatització de les estàncies seleccionades 

 
El cabal d’aire s’obté a partir de: 
Cabal d’aire (m³/h) = Potència x 0,23 
 
 
* La sala polivalent s’ha desblodat en dues unitats interiors els valors que s’indiquen a la taula és de la totalitat 
de la sala, ´s a dir, cada màquina abarstarà la meitat dels valors. 
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23.1 Roof‐top (Pista poliesportiva) 
 
23.1.1 IMPULSIÓ CLIMA 
 
CABAL: 9675m3/h          DIFUSSIÓ AIRE: TOBERES 
VELOCITAT INICIAL MÀXIMA: 6m/s      Nº DE TOBERES: 30 
ALTURA MÀXIMA: 1.000 mm        CABAL DE CADA TOBERA: 323m3/h 
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23.1.2 RETORN CLIMA 
 
CABAL: 9675m3/h          RETORN AIRE: REIXES 
VELOCITAT INICIAL MÀXIMA: 6m/s      Nº DE REIXES: 20 
ALTURA MÀXIMA: 1.000 mm        CABAL DE CADA REIXA: 484 m3/h 
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23.2 Roof‐top 2 (Graderia) 

 

 
 

23.2.1 IMPULSIÓ CLIMA 
 

 

CABAL: 6528m3/h          DIFUSSIÓ AIRE: DIFUSSORS 
VELOCITAT INICIAL MÀXIMA: 6m/s      Nº DE DIFUSSORS: 16 
ALTURA MÀXIMA: 1.000 mm        CABAL DE CADA DIFUSSOR: 408 m3/h 
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23.2.2 RETORN CLIMA 
 

 

CABAL: 6528m3/h          RETORN AIRE: REIXES 
VELOCITAT INICIAL MÀXIMA: 6m/s      Nº DE REIXES: 15 
ALTURA MÀXIMA: 1.000 mm       CABAL DE CADA REIXA: 435 m3/h 
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23.3 Unitat interior per conductes (sala polivalent) 

23.3.1 IMPULSIÓ CLIMA 

CABAL: 2500m3/h          IMPULSIÓ AIRE: DIFUSSORS 
VELOCITAT INICIAL MÀXIMA: 6m/s      Nº DE DIFUSSORS: 8 
ALTURA MÀXIMA: 700 mm         CABAL DE CADA DIFUSSOR: 313 m3/h 
 

 

 

 

 

 

 

 

23.3.2 RETORN CLIMA 

CABAL: 2500m3/h          RETORN AIRE: REIXES 
VELOCITAT INICIAL MÀXIMA: 6m/s      Nº DE REIXES: 6 
ALTURA MÀXIMA: 700 mm         CABAL DE CADA REIXA: 417 m3/h 
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23.4 Unitat interior per conductes (recepció i vestíbul entrada) 

23.4.1 IMPULSIÓ CLIMA 

CABAL: 1750m3/h          IMPULSIÓ AIRE: DIFUSSORS 
VELOCITAT INICIAL MÀXIMA: 6m/s      Nº DE DIFUSSORS: 6 
ALTURA MÀXIMA: 400 mm         CABAL DE CADA DIFUSSOR: 292 m3/h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.4.2 RETORN CLIMA 

CABAL: 1750m3/h          RETORN AIRE: REIXES 
VELOCITAT INICIAL MÀXIMA: 6m/s      Nº DE REIXES: 4  
ALTURA MÀXIMA: 400 mm         CABAL DE CADA REIXA: 438 m3/h 
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23.5 Extracció aire cambres humides 

23.5. EXTRACCIÓ VESTUARIS 

CABAL: 1160m3/h          EXTRACCIÓ AIRE: BOQUES D’EXTRACCIÓ 
VELOCITAT INICIAL MÀXIMA: 6m/s      Nº DE DIFUSSORS: 8 
ALTURA MÀXIMA: 400 mm         CABAL DE CADA DIFUSSOR: 145 m3/h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

23.5. EXTRACCIÓ BANYS 

CABAL: 900m3/h          EXTRACCIÓ AIRE: BOQUES D’EXTRACCIÓ 
VELOCITAT INICIAL MÀXIMA: 6m/s      Nº DE DIFUSSORS: 16 
ALTURA MÀXIMA: 300 mm         CABAL DE CADA DIFUSSOR: 56 m3/h 
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24.1 Dimensionat de la instal∙lació de gas 
 
24.1.1 DADES DE PARTIDA 
 
El subministrament de gas es prendrà de la xarxa de distribució de gas natural, la qual alimentar la caldera. 
 

- Combustible: Gas Natural 

- Consum: continu en baixa pressió 

- Pèrdues de pressió màxima admeses són: 
o Des de l’escomesa fins l’armari de regulació i mesura: 15 mm.c.a 
o Des de l’armaria de regulació fins el punt de consum més allunyat: 15 mm.c.a 

- Velocitat màxima del fluid en les canonades ≤ 20m/s, tot i que es recomanable que el valor es trobi per 
sota del 10m/s 

- La distribució de  les canonades serà amb  tub de polietilè  (conducció soterrada) segons norma UNE EN 
12201 i de coure (conducció vista i per fals sostre) 

- segons norma  UNE  EN 1057 
 
24.1.2 CAUDAL MÀXIMA NOMINAL 
 
El cabal màxim nominal de cada un dels aparells estarà expressat en m³/h i s'obtindrà com a resultat de dividir la 
Potència Nominal de cada un dels aparells entre el poder calorífic superior del Gas. 
 

PCS
PA no

  A = 172/12,21= 14,08m³/h
 

 
Pno  potència nominal de l'aparell  
A   cabal nominal [m3 N/h] 
PCS   poder calorífic del gas 

 
No serà necessari calcular el cabal simultani ja que només contem amb un aparell al qual caldrà subministrar gas. 
 
24.1.3 DIMENSIONAT DE LES CANONADES 
 
Per calcular el diàmetre de les canonades es necessitarà 

- Longitud equivalent  (Le)= Longitud real x 1,20 

- Pèrdua de càrrega:  des de la clau d'escomesa fins al comptador  ≤ 15 mm.c.a 
          des de la sortida del comptador fins a l'aparell  ≤ 15 mm.c.a 

- Cabal = 14,08m³/h (calcular en el punt anterior) 
Amb les dades anteriors i per mitjà de la taula adjuntada trobem: 
AP/Le= 15/36,72 = 0,41mmc.a /m (pressió màxima) 
Per tant agarem la de 0,40 mm.c.a tenint en compte que el cabla que necessietm és de 14,08 m3/h haurem de 
trobar un cabal igual o superior en aquest cas agafem el de 15,49m3/h apartir d’aixo trobem que el diàmetre 
serà de CU 40x42 mm (Øint x Øext) 
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Per calcular el diàmetre de l’escomesa amb una pressió de MPB es farà en funció de la velocitat màxima 
admissible a la instal∙lació: 
La velocitat màxima del gas dins de la conducció ≤ 20m/s 

 

 
Px

xQ V
D2

354
 a partir de l’equació aïllem el D(diàmetre): 

D=  
PxV

xQ354
= 

204
09,14354

x
x

   = 7,89 mm 

Aquest diàmetre és el mínim per aquesta velocitat, al ser molt petit les distribuïdores normalemtn 
utilitzen un diàmetre mínim de 20mm. 
Amb un diàmetre de 20mm la velocitat seria: 
 

V = 2204
09,14354

x
x

 = 3,11 m/s  20m/s  

V   velocitat del gas [m/s] 
Q  cabal [m³N/h] 
Pm   Pressió absoluta al final del tram [bar]  
D   diàmetre interior del conducte [mm] 
 
Les dades obtingudes són aquestes: 

 
 
 
 

 
 
24.2 Condicions dels locals destinats a contenir aparells de gas 
 
24.2.1 GENERALITATS 
 
Es tracta d’una sala de calderes o sala de màquines ja que la potencia dels equips és superior a 70 kW i al tractar‐
se d’un combustible gas, haurà de complir la norma UNE 60.601. 

- Vàlvula de talla abans d’entrar a la sala i si no és possible es col∙locarà just a l’entrada ( a més de la pròpia 
clau de cada aparell) 

- Les dimensions mínimes de  la porta d’accés seran de 0,80x2m  i s’obrirà sempre cap a fora, alhora que 
haurà de tenir pany i clau operada des de l’exterior i de fàcil obertura des del interior. 

- S’instal∙laran detectors de gas, un per cada 25 m² (en total 2), aniran a prop dels aparells de gas a una 
altura  inferior  a  0,50  metres  del 
sostre. 

- A  l’exterior  de  la  porta  i  en  un  lloc 
visible es col∙locaran els cartells:: 

o Sala de màquines 
o Caldera de gas 
o Prohibida  l’entrada  a  tota 

persona aliena al servei 

- A  la zona exterior, abans d’accedir a 
la sala, hi haurà: 

o Interruptor d’emergència 
o Alarma 
o Extintor exterior 

- Zona interior 
o Enllumenat d’emergència 
o Quadre general elèctric 

TRAMS  Elements 
Caudal 
(m³/h) 

Longitud 
real (m) 

Longitud 
equivalent 

 (m) 

Pèrdua de 
càrrega 

(mm.c.a/m) 
Material 

Diàmetre 
(mm) 

1‐2 
Escomesa ‐
Comptador 

14,08  3,50  4,20  15  PE  20 

2‐3 
Comptador ‐ 
Clau de tall 
caldera 

14,08  30,60  36,72  15  Coure  40x42 
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o Extintor interior sala.  
 
24.2.2 VENTILACIÓ INFERIOR 
 
L’aire de combustió entra a  la sala a  través d'una  reixa que dóna directament a  l'exterior, per  la part  inferior. 
Segons la UNE 60.601/2000 la superfície per a l’entrada d’aire de combustió es calcula segons l‘expressió: 
 
S= 5x Pot ; 
S= 5 x 172= 860cm² 
 

Sent: 
S= superfície de ventilació (cm²) 
Pot= potència de consum calorífic (kW) 
 
Aquest orifici es disposarà com a màxim a 50cm del nivell del terra 
 
24.2.3 VENTILACIÓ SUPERIOR 
 
La sortida de  l’aire de combustió es realitza amb reixeta que dona directament a  l’exterior, per  la part superior 
de la paret que dona a l'exterior. 

L’orifici de ventilació superior distarà com a màxim 30cm respecte el sostre. 

 El càlcul de la secció necessària es realitza segons l’expressió: 
 
S= 10xA ; S= 10 x 34= 340cm² 
Sent: 
S= superfície d ventilació superior 
A= superfície de la sala de màquines 
 
24.2.4 SUPERFÍCIE DÈBIL (BAIXA RESISTÈNCIA) 
 
Per a una  sala de  calderes alimentades amb gas natural es necessària una  zona de mur que  tingui una baixa 
resistència i comuniqui directament a l’exterior, perquè absorbeixi una teòrica explosió donant sortida a l’energia 
generada per aquesta. I, es determina segons l’expressió: 

 
sent: 

V= volum de la sala (m³) = 34x4= 136 

S=superfície dèbil (m²)
 

 
 
 
 
 
24.2.5 EVACUACIÓ DE FUMS CALDERA 

 
En les calderes i aparells que necessiten conductes, aquests seran resistents a la corrosió i temperatura, així com 
estancs, tant quant a materials com quant a les unions i juntes. 
 
La caldera disposarà d’un conducte d’extracció e fums de Ø150mm, tal com ens indica el fabricant, que 
discorrerà fins a coberta sobresurtin 1 metre i estarà protegit per evitar l’entrada de cossos estranys. 
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25.1 Dimensionat instal∙lació d’il∙luminació 
 
Els passos que es faran per calcular adequadament la instal∙lació d’enllumenat seran: 

‐ L’ús de la zona a il∙luminar 
‐ Les feines que s’hi realitzaran 
‐ Característiques de sostres i parets 
‐ Calcular el valor d’eficiència energètica de la instal∙lació (VEEI) de cada zona, constant que no superin els 

VEEI límit segons cada estància. 
‐ Calcular el valor de potència total de l’edifici i comprovar que no superin el W/m2 segons l’ús de l’edifici 
‐ Comprovació de l’existència d’un sistema de control, que optimitzi l’aprofitament de la llum natural 
‐ Verificació de l’existència d’un pla de manteniment 

 
25.1.1 ESTUDI DE LA INSTAL∙LACIÓ D’IL∙LUMINACIÓ 
 
Es tindran en compte els següents criteris per cada zona: 

‐ Índex del local (K) 
‐ Factor de manteniment (Fm) 
‐ Il∙luminància mitjana horitzontal mantinguda (Em) 
‐ Índex d’enlluernament (UGR) 
‐ Índex de rendiment de color (Ra) de les lluminàries 
‐ El VEEI resultant del càlcul 

 
25.1.2. PROCÉS DE CÀLCUL 
 
El procés de càlcul de lluminàries per estància es s’ha realitzat mitjançant el programa DIALUX. 
Els passos a seguir són:  
 

a) Característiques geomètriques del local. Índex del local: 
 
Els  locals  a  il∙luminar  es  classifiquen  segons  la  relació  que  existeix  entre  les  seves  dimensions,  l’altura  de 
muntatges i el tipus d’enllumenat, que servirà després per determinar el factor d’ús: 
   

       
)( LAh

LAk



                       

Sent:  
A = Amplada del local (m).  
L = Longitud del local (m).  
h = Altura de muntatge (m). Es considera la distància que hi ha des de la lluminària fins al pla útil de treball. 

 
b) Determinar coeficient de reflexió de sostre, parets i terra. 

 
Per saber el coeficient de reflexió de sostre parets  i terra  l’aconseguim per mitjà de  la taula adjunta, en al que 
segons la claror o foscor de l’element tindrem un coeficient o un altre. 
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c) El factor d’utilització s’obté a partir de l’índex del local i les reflexions del sostre, parets i terra. 
 

d) Factor de manteniment (fm) o conservació de la instal∙lació, dependrà del grau de brutícia ambiental i de 
la freqüència de neteja del local. Es troben dos valors: net=0,80 i brut= 0,60. 

 
e) Càlcul del flux lumínic total necessari i del numero de lluminàries 

         

Φt =         ; N=   

Sent:  
Em = Il∙luminació mitja desitjada (lux)   N= número de lluminàries  
fm = Factor de manteniment    ΦT = Flux lumínic total (lúmens) 
 fᵤ = Factor d’utilització      ΦL = Flux lumínic d’una làmpada (lúmens) 
S= Superfície a il∙luminar (m²).    N= número de làmpades per lluminària 

 
Els valors de la Em (il∙luminació mitjana desitjada) s’han trobat a partir de la norma UNE pels documents: UNE 
12193: Il∙luminació d’instal∙lacions esportives i UNE 12464: Il∙luminació dels llocs de treball. 
 

Estància  Em (lux) 

Passadissos, vestíbuls i magatzems  100 

Escales   150 

Banys i vestuaris  200 

Pista poliesportiva, rocòdrom i graderia  300 

Infermeria  500 
 

Taula 25.1 Luminància mitjana desitjada per estància 

 
f) Calcular el valor d’eficiència energètica de la instal∙lació (VEEI)  

L’eficiència energètica es determinarà mitjançant el Valor d’Eficiència Energètica de  la  Instal∙lació   VEEI (W/m²) 
per cada 100lux, mitjançant la següent expressió: 
 

      
mES

PVEEI




100

                        

Sent:  
P = La potencia total instal∙lada en làmpades més els equips (W) 
S = La superfície il∙luminada (m²). 
Em = La luminància mitja horitzontal mantinguda (lux). 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Estància 
Superfície 
(m²) 

Altura 
lliure 
(m) 

Em 
(lux) 

Pt sala 
(W) 

Nº 
lluminàries 

Pt 
lluminària 
(W)  VEEI

VEEI 
límit  W/m²

PL
A
N
TA

 B
A
IX
A
 

Serveis pista  4 2,80 200  26  2  13 3,25 4 8,55
Vestuaris  40 2,80 200  190  10  19 2,38 4 4,61
Vestuari 
àrbitre  10 2,80 200  57  3  19 2,85 4 5,6

Administració 21 2,80 300  159  3  53 2,52 3 9
Vestíbul  73 2,80 100  212  4  53 2,90 4 4,5
Passadís sup.  60 2,80 100  265  5  53 4,42 4 4,3

Passadís inf.  54 2,80 100  159  3  53 2,94 4 3
Magatzem 
pista  55 3,50 100  104  8  13 1,89 4 1,81
Magatzem 
rocòdrom  14 3,50 100  39  3  13 2,79 4 2,84
Infermeria  7 2,80 500  99  3  33 2,83 4 14,18
Neteja  7 2,80 200  52  4  13 3,71 4 7.45
Pista  1150 8,50 300  10625  25  425 3,08 4 9,29
Rocòdrom  144 8,50 300  4

PL
A
N
TA

 P
RI
M
ER

A
 

Serveis 
femenins  13 4,00 200  78  6  13 3,00 4 5,94
Serveis 
masculins  11 4,00 200  65  5  13 2,95 4 4,95
Sala 
instal∙lacions  34 5,00 200  132  4  33 1,94 4 4,93
Grades  202 4,00 300  1300  52  25 2,15 4 6,86
Sala 
Polivalent  187 4,00 300  990  30  33 1,76 4 5,29
Magatzem 
sala  34 4,00 100  78  6  13 2,29 4 2,3
Vestíbul est  40 4,00 100  99  3  33 2,48 4 2,51
Vestíbul sud  50 4,00 100  99  3  33 1,98 4 2,14
Escales est  30 8,50 150  198  6  33 4,40 6 6,60
Escales sud  25 8,50 150  198  6  33 5,28 6 7,92
Passadís   6,5 4,00 100  26  2  13 4,00 4 6,06

 

POTÈNCIA TOTAL UTITLIZADA: 15757,8W  MITJANA W/M² EDIFICI= 5,24 ≤ 10
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El VEEI tindrà un límit segons l’ús que s’hi faci a cada zona, tal com s’observa a la taula adjunta: 
 
Taula 25.2 Lluminàries col∙locades per estància, potències i VEEI 
 

 
Taula 25.3 Els VEEI límits dels recintes interior d’un edifici segons aula 2.1 del DB HE‐3 

 
L’edifici en qüestió no podrà superar la potència màxima marcada en la taula següent, tenint en compte que el 
poliesportiu  no  es  troba  dins  de  cap  grup  en  concret,  respectarà  la  potencia màxima marcada  en  el  grup 
“ALTRES”corresponent a 10W/m². 
 

 
Taula25.4 Els VEEI límits dels recintes interior d’un edifici segons aula 2.1 del DB HE‐3 

 
 
 

25.2 Dimensionat lluminàries d’emergència 
 
S’hauran de disposar de lluminàries d’emergència per tal que si hi ha una fallada del subministrament normal es 
pugui evacuar l’edifici amb facilitat, tal com s’ha explicat en la memòria d’aquesta instal∙lació, s’hauran de 
disposar llumeners d’emergència en: 

‐ Els recorreguts des de tots els orígens d’evacuació fins  l’espai exterior (tots els  locals disposaran mínim 
d’una llumenera d’emergència ubicada a la porta de sortida del local). 

‐ Les zones que allotgin equips generals d’instal∙lacions de protecció conta incendi i els de risc especial 
‐ Els banys generals de planta en edificis de pública concurrència 
‐ Els llocs en els quals s’ubiquin els quadres de distribució 
‐ Les senyals de seguretat 

 
Els nivells lumínics mínims són: 

‐ Recorreguts d’evacuació: 1lux 
‐ Equips contra incendis: 5lux 
‐ Ambient antipànic: 0,50lux 
‐ Alt risc 15lux 

 
A partir d’aquests nivells s’ha realitzat la taula següent, en la qual es marquen les llumeneres d’emergència 
disposades en aquelles estàncies de majors dimensions, a part de tenir la llumenera d’emergència a la sortida del 
local, per facilitar‐ne l’evacuació: 
 

Estància 
Superfície 
(m²) 

Altura 
lliure (m) 

Em (lux) 
Nº 
lluminàries 

Potència 
Lluminària (W) 

Potència 
sala (W) 

PLANTA 
BAIXA 

Pista  1150 8,50  1  9  11 99

Rocòdrom  144 8,50  1  1  11 11

PLANTA 
PRIMERA

Grades  202 4,00  1  2  11 22

Sala Polivalent 187 4,00  1  1  11 11

Escales est  30 8,50  1  3  6 18

Escales oest  25 8,50  1  2  6 12

Sala 
instal∙lacions  34 5,00  15  2  11 22

 
Taula 25.5 Nº lluminàries d’emergència i potència de la sala 
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25.3 Informació estàncies 
 
Per calcular les llumeneres s’ha utilitzat el programa informàtic DIALUX 4.12, a continuació es mostren els 
resultats per plantes i locals: 
 
PLANTA PRIMERA 
  

‐ Sala d’instal∙lacions 
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‐ Sala polivalent 
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‐ Magatzem sala polivalent 
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‐ Graderia 
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‐ Bany masculí 
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‐ Banys femenins 
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PLANTA BAIXA 
 

‐ Administració/recepció 
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‐ Vestuari jugadors 
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‐ Vestuari àrbitres 
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‐ Rocòdrom 
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‐ Pista poliesportiva 
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‐ Magatzem pista 
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‐ Serveis pista 
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‐ Infermeria 
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‐ Neteja 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



  Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal∙lacions d’un poliesportiu a Reus 140 

‐ Passadís superior 
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CAPÍTOL 26. CÀLCUL DE LA INSTAL∙LACIÓ D’ELECTRICITAT
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INDEX SUBCAPITOL 26: Càlcul de la instal∙lació d’electricitat  
 
26.1. Secció de línies ................................................................................................................................................ 142 

26.2. Càlcul de proteccions ...................................................................................................................................... 144 

6.1.1 Sobrecàrregues ........................................................................................................................................... 144 

6.1.2 Curtcircuits .................................................................................................................................................. 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El càlcul d’electricitat s’ha realitzat amb el programa informàtic CYPE, a continuació es mostren els resultats: 

26.1 Secció de línies 

Per al càlcul dels circuits s’ha tingut en compte els següents factors: 

‐ Caiguda de tensió 
o Circuits interiors de la instal∙lació 

 3% pels circuits d’enllumenat 
 5% per la resta de circuits 

‐ Caiguda de tensió acumulada: 
o Circuits interiors de la instal∙lació: 

 4.5% pels circuits d’enllumenat 
  6.5% per la resta de circuits 

‐ Imax: la intensitat que circula per la línia no pot superar el valor de la intensitat màxima admissible (Iz) 

Els resultats obtinguts respecte la caiguda de tensió es resumeixen en les següents taules: 

 
Derivació individual 
 
 

Esquemas  Polaridad P Demandada
(kW)

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea  Iz 
(A)

IB
(A)

c.d.t
(%)

c.d.t Acum
(%)

DI  3F+N  88.57  1.00 10.00 
H07Z1‐K (AS) 4G95 + 

1x50 
180.09 130.70 0.12 ‐ 

 
DI 
 
 

Esquemas  Polaridad
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t
(%) 

c.d.t Acum
(%) 

DI  3F+N  88.57  1.00  10.00 
H07Z1‐K 
(AS) 

4G95 + 
180.09 130.70 0.12 ‐ 

Subquadre pista  3F+N  21.80  1.00  10.00  RZ1‐K 
(AS) 5G6

43.68  31.46  0.49 0.62 

Subquadre Ascensor  3F+N  6.80  1.00  10.00  RZ1‐K 
(AS) 5G4

33.67  9.81  0.21 0.34 

Subquadre Planta Baixa  3F+N  23.85  1.00  10.00  RZ1‐K 
(AS) 5G6

43.68  34.43  0.55 0.67 

Subquadre Planta Primera  3F+N  23.65  1.00  10.00  RZ1‐K 
(AS) 5G6

43.68  34.13  0.54 0.67 

Subquadre Climatització i 
ventilació 

3F+N  30.73  1.00  10.00 
RZ1‐K 
(AS)  60.06  48.44  0.46 0.59 

Subquadre Especials  3F+N  6.12  1.00  10.00  RZ1‐K 
(AS) 5G4

33.67  8.83  0.19 0.32 
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Subquadre pista 
 
 

Esquemas  Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t
(%) 

c.d.t Acum
(%) 

A1 Il∙luminació  F+N  2.30  1.00  5.00  H07V‐K 3G1.5  15.23  9.96  0.60 1.21
A2 Il∙luminació  F+N  2.13  1.00  10.00  H07V‐K 3G1.5  15.23  9.20  1.09 1.71
A3 Il∙luminació  F+N  2.30  1.00  10.00  H07V‐K 3G1.5  15.23  9.96  1.19 1.81
E1 Emergència  F+N  0.10  1.00  20.00  H07V‐K 3G1.5  15.23  0.43  0.10 0.72
A4 Il∙luminació  F+N  2.30  1.00  10.00  H07V‐K 3G1.5  15.23  9.96  1.19 1.81
A5 Il∙luminació  F+N  2.30  1.00  10.00  H07V‐K 3G1.5  15.23  9.96  1.19 1.81
E2 Emergència  F+N  0.10  1.00  20.00  H07V‐K 3G1.5  15.23  0.43  0.10 0.72
C1 Preses  F+N  3.68  1.00  20.00  H07V‐K 3G2.5  20.88  15.93  2.32 2.94
C2 Preses  F+N  3.68  1.00  20.00  H07V‐K 3G2.5  20.88  15.93  2.32 2.94
M1 Cistella  F+N  2.00  1.00  20.00  H07V‐K 3G2.5  20.88  8.66  1.21 1.83
M2 Marcador  F+N  0.60  1.00  20.00  H07V‐K 3G2.5  20.88  2.60  0.36 0.97
M3 Cortina pista  F+N  1.00  1.00  20.00  H07V‐K 3G2.5  20.88  4.33  0.60 1.21

 
 
Subquadre Ascensor 
 
 

Esquemas  Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t
(%) 

c.d.t Acum
(%) 

A11 Il∙luminació forat  F+N  1.15  1.00  15.00  H07V‐K 
3G1.5 

15.23  4.98  0.86 1.20 

A12  Il∙luminació cabina  F+N  1.15  1.00  15.00  H07V‐K 
3G1.5 

15.23  4.98  0.86 1.20 

P1 Permanent porta  F+N  1.15  1.00  15.00  H07V‐K 
3G1.5 

15.23  4.98  0.86 1.20 

E11 Emergència  F+N  0.10  1.00  20.00  H07V‐K 
3G1.5 

15.23  0.43  0.10 0.44 

M11 Motor ascensor  3F+N  4.00  1.00  12.00  H07V‐K 
5G2.5 

18.27  5.77  0.24 0.58 

 
 
Subquadre Planta Baixa 
 
 

Esquemas  Polaridad 
P 

Demandada 
(kW)

f.d.p
Longitud 

(m) 
Línea 

Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t
(%) 

c.d.t Acum
(%) 

A21 Il∙luminació vestuaris  F+N  1.00  1.00 10.00 
H07V‐K 
3G1.5 

15.23  4.33  0.50 1.17 

A22 Il∙luminació infermeria, banys i 
neteja 

F+N  0.70  1.00 10.00 
H07V‐K 
3G1.5 

15.23  3.03  0.35 1.02 

E21 Emergència  F+N  0.10  1.00 20.00 
H07V‐K 
3G1.5 

15.23  0.43  0.10 0.77 

A23 Il∙luminació recepció i passos  F+N  0.60  1.00  10.00 
H07V‐K 
3G1.5 

15.23 2.60  0.30 0.97 

A24 Il∙luminació recepció i passos  F+N  0.60  1.00  10.00 
H07V‐K 
3G1.5 

15.23 2.60  0.30 0.97 

E22 Emergència recepció i passos  F+N  0.10  1.00  20.00  H07V‐K 
3G1 5

15.23 0.43  0.10 0.77 

C21 Preses  F+N  3.68  1.00  10.00  H07V‐K 
3G2 5

20.88 15.93 1.16 1.83 

C22 Preses  F+N  3.68  1.00  10.00  H07V‐K 
3G2 5

20.88 15.93 1.16 1.83 

C23 Secador VA1  F+N  2.20  1.00  20.00  H07V‐K 
3G2 5

20.88 9.53  1.34 2.01 

C24 Secador VA2  F+N  2.20  1.00  8.00  H07V‐K 
3G2 5

20.88 9.53  0.53 1.21 

C25 Secador V1  F+N  2.20  1.00  20.00  H07V‐K 
3G2 5

20.88 9.53  1.34 2.01 

C26 Secador V2  F+N  2.20  1.00  5.00  H07V‐K 
3G2 5

20.88 9.53  0.33 1.01 

C27 Secador V3  F+N  2.20  1.00  11.00  H07V‐K 
3G2 5

20.88 9.53  0.74 1.41 

C28 Secador V4  F+N  2.20  1.00  10.00  H07V‐K 
3G2 5

20.88 9.53  0.67 1.34 

C29 Secador SP1  F+N  2.20  1.00  10.00  H07V‐K 
3G2 5

20.88 9.53  0.67 1.34 

C30 Secador SP2  F+N  2.20  1.00  10.00  H07V‐K 
3G2 5

20.88 9.53  0.67 1.34 

 
 
Subquadre Planta Primera 
 
 

Esquemas  Polaridad
P 

Demandada 
(k )

f.d.p 
Longitud 

(m) 
Línea 

Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t
(%) 

c.d.t Acum
(%) 

A31 Il∙luminació grades  F+N  0.80  1.00  10.00  H07V‐K 
3G1 5

15.23 3.46  0.40 1.06 

A32 Il∙luminació grades  F+N  0.80  1.00  10.00  H07V‐K 
3G1 5

15.23 3.46  0.40 1.06 

E31 Emergència grades  F+N  0.10  1.00  20.00  H07V‐K 
3G1 5

15.23 0.43  0.10 0.77 

A33 Il∙luminació banys i sala 
instal lacions

F+N  1.20  1.00  10.00  H07V‐K 
3G1 5

15.23 5.20  0.60 1.27 

A34 Il∙luminació sala polivalent i 
rocodrom

F+N  1.00  1.00  10.00  H07V‐K 
3G1 5

15.23 4.33  0.50 1.17 

A35 Il∙luminació sala polivalent i 
rocodrom

F+N  1.00  1.00  10.00  H07V‐K 
3G1 5

15.23 4.33  0.50 1.17 

E32 Emergència  F+N  0.10  1.00  20.00  H07V‐K 
3G1 5

15.23 0.43  0.10 0.77 

A36 Il∙luminació escales i vestíbuls  F+N  0.60  1.00  10.00  H07V‐K 
3G1 5

15.23 2.60  0.30 0.96 

A37 Il∙luminació escales i vestíbuls  F+N  0.60  1.00  10.00  H07V‐K 
3G1 5

15.23 2.60  0.30 0.96 

E33 Emergència escales i vestíbuls  F+N  0.10  1.00  20.00  H07V‐K 
3G1 5

15.23 0.43  0.10 0.77 

C31 Preses  F+N  3.68  1.00  8.00  H07V‐K 
3G2 5

20.88 15.93 0.93 1.60 

C32 Preses  F+N  3.68  1.00  7.00  H07V‐K 
3G2 5

20.88 15.93 0.81 1.48 

C33 Caldera  F+N  3.68  1.00  20.00  H07V‐K 
3G2 5

20.88 15.93 2.32 2.99 

C34 Preses sala instal∙lacions  F+N  3.68  1.00  8.00  H07V‐K 
3G2 5

20.88 15.93 0.93 1.60 
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C35 Bomba ACS  3F+N  0.60  1.00 10.00  H07V‐K 
5G2 5

18.27  0.87  0.03 0.70 

C36 Bomba Solar  3F+N  0.60  1.00 8.00  H07V‐K 
5G2 5

18.27  0.87  0.02 0.69 

C37 Bombes calefacció  3F+N  1.20  1.00 8.00  H07V‐K 
5G2 5

18.27  1.73  0.05 0.71 

C38 Secador B.Femeni  F+N  2.20  1.00 20.00  H07V‐K 
3G2 5

20.88  9.53  1.34 2.00 

C39 Secador B.Masculi  F+N  2.20  1.00 8.00  H07V‐K 
3G2 5

20.88  9.53  0.53 1.20 

 
 
Subquadre Climatització i ventilació 
 
 

Esquemas  Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t
(%) 

c.d.t Acum
(%) 

M21 Roof‐top 1  3F+N  18.60  1.00  15.00 
RZ1‐K 

(AS) 5G6 
40.04  26.85  0.62 1.21 

M22 Roof‐top 2  3F+N  11.60  1.00  15.00  H07V‐K 
5G6

31.32  16.74  0.37 0.96 

V10 Recuperador  F+N  2.20  1.00  15.00  H07V‐K 
3G4

27.84  9.53  0.62 1.21 

V11 Extractor bany PB  3F+N  0.32  1.00  10.00  H07V‐K 
5G2 5

18.27  0.46  0.02 0.60 

V12 Extractor bany P1  3F+N  0.32  1.00  10.00  H07V‐K 
5G2 5

18.27  0.46  0.02 0.60 

V13 Extractor vestuaris  3F+N  0.20  1.00  10.00  H07V‐K 
5G2 5

18.27  0.29  0.01 0.60 

C41 Unitat interior sala polivalent  F+N  0.42  1.00  15.00  H07V‐K 
3G4

27.84  1.82  0.12 0.71 

C42 Unitat interior sala polivalent  F+N  0.42  1.00  15.00  H07V‐K 
3G4

27.84  1.82  0.12 0.71 

C43 Unitat interior recepció  F+N  0.22  1.00  15.00  H07V‐K 
3G4

27.84  0.95  0.06 0.65 

M23 Unitat Exterior  3F+N  11.90  1.00  15.00  H07V‐K 
5G6

31.32  17.18  0.38 0.97 

 
 
Subquadre Especials 
 
 

Esquemas  Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t
(%) 

c.d.t Acum
(%) 

C51 Megafonia  F+N  1.50  1.00  20.00  H07V‐K 
3G2 5

20.88  6.50  0.90 1.22 

C52 RITI i telefonia  F+N  1.50  1.00  20.00  H07V‐K 
3G2 5

20.88  6.50  0.90 1.22 

C53 Detecció d'incendis  F+N  2.30  1.00  20.00  H07V‐K 
3G2 5

20.88  9.96  1.40 1.72 

C44 Seguretat contra intrusió  F+N  1.50  1.00  20.00  H07V‐K 
3G2 5

20.88  6.50  0.90 1.22 

 
 
 
 

26.2 Càlcul de proteccions 

26.2.1 SOBRECÀRREGA 

Les característiques del funcionament d’un dispositiu que protegeix un cable contra sobrecàrregues han de 
satisfer les següents condicions:  

IB ≤ In ≤ IZ 

I2 ≤ 1,45 x IZ 

 
On:

IB es la intensitat de disseny del circuit;
In és la intensitat assignada del dispositiu de protecció; 
IZ és la intensitat permanent admissible del cable; 
I2 és la intensitat efectiva assegurada en funcionament en el temps convencional del dispositiu de 

protecció;
 
 
26.2.2 CURTCIRCUIT 
 
Perquè la línia quedi protegida a curtcircuit, el poder de tall de la protecció ha de ser major al valor de la 
intensitat admissible de curtcircuit: 
 
 

Icu > Iccmáx 
 

Ics > Iccmáx 
 

Sent:
Iccmá Màxima intensitat de curtcircuito prevista; 
Icu Poder de tall últim;
Ics Poder de tall de servei.

 
 
 

A més, la protecció ha de ser capaç de disparar en un temps menor al temps que tarden els aïllaments del 
conductor en fer‐se mal be per l’elevació de la temperatura. Això ha de succeir tant en cas de curtcircuit  
 
Els resultat dels càlculs de les proteccions de sobrecàrrega i de curtcircuit de la instal∙lació es resumeixen en les 
taules següents: 
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Derivació individual 
 
Sobrecarga 
 
 

Esquemas  Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 
(A) 

Protecciones 
Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz
(A) 

DI  3F+N  88.57  130.70 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 60947‐
2); In: 160 A; Im: 1280 A; Icu: 85.00 kA 

180.09  256.00 261.13 

 
Cortocircuito 
 
 

Esquemas  Polaridad  Protecciones 
Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA)

TCable
ccmáx
ccmín
( )

Tp
ccmáx 
ccmín 
( )

DI  3F+N  Fusible, Tipo gL/gG; In: 160 A; Icu: 50 kA  50.00  ‐  11.243.
92 

0.957.
76

<0.10<0.
10

 
 
SUBQUADRES 
 
Sobrecarga 
 

Esquemas  Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 
(A) 

Protecciones 
Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz
(A) 

DI  3F+N  88.57  130.70 

Magnetotérmico, 
Industrial (IEC 60947‐2); In: 
160 A; Im: 1280 A; Icu: 

85.00 kA 

180.09  256.00 261.13 

Subquadre pista  3F+N  21.80  31.46 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 32 A; Icu: 15 

kA; Curva: C 

43.68  46.40  63.34 

Subquadre Ascensor  3F+N  6.80  9.81 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; 

Curva: C 

33.67  14.50  48.82 

Subquadre Planta 
Baixa 

3F+N  23.85  34.43 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; 

Curva: C 

43.68  58.00  63.34 

Subquadre Planta 
Primera 

3F+N  23.65  34.13 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 40 A; Icu: 15 

kA; Curva: C 

43.68  58.00  63.34 

Subquadre 
Climatització i 
ventilació 

3F+N  30.73  48.44 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 50 A; Icu: 6 kA; 

Curva: C 

60.06  72.50  87.09 

Subquadre Especials  3F+N  6.12  8.83 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 15 

kA; Curva: C 

33.67  14.50  48.82 

 
Cortocircuito 
 

Esquemas  Polaridad Protecciones 
Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc
máx 
mín 
(kA)

TCabl
e 

ccmá
x

Tp
ccmáx
ccmín
( )

DI  3F+N  Fusible, Tipo gL/gG; In: 160 A; Icu: 50 kA  50.00  ‐  11.243
.92

0.957
.76

<0.10<
0.10

Subquadre pista  3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 32 A; Icu: 15 kA; Curva: C 
85.00  85.00

10.452
.10 

0.010
.17 

<0.10<
0.10 

Subquadre Ascensor  3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
85.00  85.00

10.451
.69 

0.000
.11 

<0.10<
0.10 

Subquadre Planta Baixa  3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
85.00  85.00

10.452
.10 

0.010
.17 

<0.10<
0.10 

Subquadre Planta 
Primera 

3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 40 A; Icu: 15 kA; Curva: C 
85.00  85.00

10.452
.10 

0.010
.17 

<0.10<
0.10 

Subquadre Climatització 
i ventilació 

3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 50 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
85.00  85.00

10.452
.54 

0.020
.32 

<0.10<
0.10 

Subquadre Especials  3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 15 kA; Curva: C 
85.00  85.00

10.451
.69 

0.000
.11 

<0.10<
0.10 
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Subquadre pista 
 
Sobrecarga 
 

Esquemas  Polaridad 
P 

Demandad
IB 
(A) 

Protecciones 
Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz
(A) 

A1 Il∙luminació  F+N  2.30  9.96 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: D 
15.23 14.50 22.08 

A2 Il∙luminació  F+N  2.13  9.20 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

A3 Il∙luminació  F+N  2.30  9.96 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

E1 Emergència  F+N  0.10  0.43 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

A4 Il∙luminació  F+N  2.30  9.96 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

A5 Il∙luminació  F+N  2.30  9.96 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

E2 Emergència  F+N  0.10  0.43 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

C1 Preses  F+N  3.68  15.93 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 

C2 Preses  F+N  3.68  15.93 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 

M1 Cistella  F+N  2.00  8.66 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
20.88 14.50 30.28 

M2 Marcador  F+N  0.60  2.60 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
20.88 14.50 30.28 

M3 Cortina 
pista 

F+N  1.00  4.33 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
20.88 14.50 30.28 

 
Cortocircuito 
 

Esquemas  Polaridad  Protecciones 
Icu 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA)

TCabl
e 

ccmáx
cc í

Tp
ccmáx
ccmín 
( )

A1 Il∙luminació  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 

A; Icu: 10 kA; Curva: D 
10.
00 

3.911.
24 

0.000.
02 

<0.10<0
.10 

A2 Il∙luminació  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.
00 

3.910.
82 

0.000.
04 

<0.10<0
.10 

A3 Il∙luminació F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.
00

3.910.
82 

0.000.
04 

<0.10<0
.10 

E1 Emergència F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.
00

3.910.
48 

0.000.
13 

<0.10<0
.10 

A4 Il∙luminació F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.
00

3.910.
82 

0.000.
04 

<0.10<0
.10 

A5 Il∙luminació F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.
00

3.910.
82 

0.000.
04 

<0.10<0
.10 

E2 Emergència F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.
00

3.910.
48 

0.000.
13 

<0.10<0
.10 

C1 Preses  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.
00

3.910.
72 

0.010.
16 

<0.10<0
.10 

C2 Preses  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.
00

3.910.
72 

0.010.
16 

<0.10<0
.10 

M1 Cistella  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.
00

3.910.
72 

0.010.
16 

<0.10<0
.10 

M2 Marcador  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.
00

3.910.
72 

0.010.
16 

<0.10<0
.10 

M3 Cortina 
pista 

F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.
00

3.910.
72 

0.010.
16 

<0.10<0
.10 

 
Subquadre Ascensor 
 
Sobrecarga 
 

Esquemas  Polaridad
P Demandada 

(kW) 
IB 
(A) 

Protecciones 
Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz
(A) 

A11 Il∙luminació forat  F+N  1.15  4.98 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 10 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

A12  Il∙luminació cabina  F+N  1.15  4.98 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 10 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

P1 Permanent porta  F+N  1.15  4.98 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 10 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

E11 Emergència  F+N  0.10  0.43 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 10 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 
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M11 Motor ascensor  3F+N  4.00  5.77 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 16 

A; Icu: 15 kA; Curva: C 
18.27  23.20 26.49 

 
Cortocircuito 
 

Esquemas  Polaridad  Protecciones 
Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc
máx
mín
(kA)

TCabl
e 

ccmá
x

Tp
ccmáx
ccmín
( )

A11 Il∙luminació forat  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00  ‐ 

3.260
.56 

0.000
.09 

<0.10<
0.10 

A12  Il∙luminació cabina  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00  ‐ 

3.260
.56 

0.000
.09 

<0.10<
0.10 

P1 Permanent porta  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00  ‐ 

3.260
.56 

0.000
.09 

<0.10<
0.10 

E11 Emergència  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00  ‐ 

3.260
.46 

0.000
.14 

<0.10<
0.10 

M11 Motor ascensor  3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 15 kA; Curva: C 
15.00  ‐ 

4.110
.82 

0.000
.12 

<0.10<
0.10 

 
 
Subquadre Planta Baixa 
 
Sobrecarga 
 

Esquemas  Polaridad 
P 

Demandada 
(kW) 

IB 
(A) 

Protecciones 
Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz
(A) 

A21 Il∙luminació vestuaris  F+N  1.00  4.33 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

A22 Il∙luminació infermeria, 
banys i neteja 

F+N  0.70  3.03 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 6 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 8.70  22.08 

E21 Emergència  F+N  0.10  0.43 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 6 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 8.70  22.08 

A23 Il∙luminació recepció i 
passos 

F+N  0.60  2.60 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 6 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 8.70  22.08 

A24 Il∙luminació recepció i 
passos 

F+N  0.60  2.60 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 6 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 8.70  22.08 

E22 Emergència recepció i 
passos 

F+N  0.10  0.43 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 6 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 8.70  22.08 

C21 Preses  F+N  3.68  15.93 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 

C22 Preses  F+N  3.68  15.93 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 

C23 Secador VA1  F+N  2.20  9.53 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 

C24 Secador VA2  F+N  2.20  9.53 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 

C25 Secador V1  F+N  2.20  9.53 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 

C26 Secador V2  F+N  2.20  9.53 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 

C27 Secador V3  F+N  2.20  9.53 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 

C28 Secador V4  F+N  2.20  9.53 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 

C29 Secador SP1  F+N  2.20  9.53 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 
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C30 Secador SP2  F+N  2.20  9.53 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 

 
Cortocircuito 
 
 

Esquemas 
Polarid
ad 

Protecciones 
Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx
mín
(kA)

TCabl
e 

ccmá
x 

ccmín

Tp 
ccmáx
ccmín
(s) 

A21 Il∙luminació vestuaris  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00  ‐ 

3.910
.82 

0.000
.04 

<0.10<
0.10 

A22 Il∙luminació 
infermeria, banys i neteja 

F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 6 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00  ‐ 

3.910
.82 

0.000
.04 

<0.10<
0.10 

E21 Emergència  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 6 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00  ‐ 

3.910
.48 

0.000
.13 

<0.10<
0.10 

A23 Il∙luminació recepció i 
passos 

F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 6 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00  ‐ 

3.910
.82 

0.000
.04 

<0.10<
0.10 

A24 Il∙luminació recepció i 
passos 

F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 6 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00  ‐ 

3.910
.82 

0.000
.04 

<0.10<
0.10 

E22 Emergència recepció i 
passos 

F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 6 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00  ‐ 

3.910
.48 

0.000
.13 

<0.10<
0.10 

C21 Preses  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00  ‐ 

3.911
.12 

0.010
.07 

<0.10<
0.10 

C22 Preses  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00  ‐ 

3.911
.12 

0.010
.07 

<0.10<
0.10 

C23 Secador VA1  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 ‐ 

3.910
.72 

0.010
.16 

<0.10<
0.10 

C24 Secador VA2  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 ‐ 

3.911
.26 

0.010
.05 

<0.10<
0.10 

C25 Secador V1  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 ‐ 

3.910
.72 

0.010
.16 

<0.10<
0.10 

C26 Secador V2  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 ‐ 

3.911
.56 

0.010
.03 

<0.10<
0.10 

C27 Secador V3  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 ‐ 

3.911
.06 

0.010
.07 

<0.10<
0.10 

C28 Secador V4  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 ‐ 

3.911
.12 

0.010
.07 

<0.10<
0.10 

C29 Secador SP1  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 ‐ 

3.911
.12 

0.010
.07 

<0.10<
0.10 

C30 Secador SP2  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 ‐ 

3.911
.12 

0.010
.07 

<0.10<
0.10 

Subquadre Planta Primera 
 
Sobrecarga 
 

Esquemas  Polaridad
P Demandada

(kW) 
IB 
(A) 

Protecciones 
Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz
(A) 

A31 Il∙luminació grades  F+N  0.80  3.46 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 

15.23 14.50 22.08 

A32 Il∙luminació grades  F+N  0.80  3.46 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 

15.23 14.50 22.08 
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E31 Emergència grades  F+N  0.10  0.43 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 

15.23 14.50 22.08 

A33 Il∙luminació banys i 
sala instal∙lacions 

F+N  1.20  5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 

15.23 14.50 22.08 

A34 Il∙luminació sala 
polivalent i rocodrom 

F+N  1.00  4.33 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 

15.23 14.50 22.08 

A35 Il∙luminació sala 
polivalent i rocodrom 

F+N  1.00  4.33 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 

15.23 14.50 22.08 

E32 Emergència  F+N  0.10  0.43 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 

15.23 14.50 22.08 

A36 Il∙luminació escales i 
vestíbuls 

F+N  0.60  2.60 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 

10 kA; Curva: C 
15.23 8.70  22.08 

A37 Il∙luminació escales i 
vestíbuls 

F+N  0.60  2.60 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 

10 kA; Curva: C 
15.23 8.70  22.08 

E33 Emergència escales i 
vestíbuls 

F+N  0.10  0.43 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 

10 kA; Curva: C 
15.23 8.70  22.08 

C31 Preses  F+N  3.68  15.93 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

C32 Preses  F+N  3.68  15.93 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

C33 Caldera  F+N  3.68  15.93 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

C34 Preses sala 
instal∙lacions 

F+N  3.68  15.93 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

C35 Bomba ACS  3F+N  0.60  0.87 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 

18.27 23.20 26.49 

C36 Bomba Solar  3F+N  0.60  0.87 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 

18.27 23.20 26.49 

C37 Bombes calefacció  3F+N  1.20  1.73 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 

18.27 23.20 26.49 

C38 Secador B.Femeni  F+N  2.20  9.53 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

C39 Secador B.Masculi  F+N  2.20  9.53 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

 
Cortocircuito 
 
 

Esquemas  Polaridad  Protecciones 
Icu 
(kA) 

Ics 
(kA)

Icc
máx
mín

TCabl
e 

ccmá

Tp
ccmáx
ccmín

A31 Il∙luminació grades  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 

10.00 ‐ 
3.910
.82 

0.000
.04 

<0.10<
0.10 

A32 Il∙luminació grades  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 

10.00 ‐ 
3.910
.82 

0.000
.04 

<0.10<
0.10 

E31 Emergència grades  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 

10.00 ‐ 
3.910
.48 

0.000
.13 

<0.10<
0.10 

A33 Il∙luminació banys i sala 
instal∙lacions 

F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 

10.00 ‐ 
3.910
.82 

0.000
.04 

<0.10<
0.10 
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A34 Il∙luminació sala 
polivalent i rocodrom 

F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 

10.00  ‐ 
3.910
.82 

0.000
.04 

<0.10<
0.10 

A35 Il∙luminació sala 
polivalent i rocodrom 

F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 

10.00  ‐ 
3.910
.82 

0.000
.04 

<0.10<
0.10 

E32 Emergència  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 

10.00  ‐ 
3.910
.48 

0.000
.13 

<0.10<
0.10 

A36 Il∙luminació escales i 
vestíbuls 

F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 

10.00  ‐ 
3.910
.82 

0.000
.04 

<0.10<
0.10 

A37 Il∙luminació escales i 
vestíbuls 

F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 

10.00  ‐ 
3.910
.82 

0.000
.04 

<0.10<
0.10 

E33 Emergència escales i 
vestíbuls 

F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 

10.00  ‐ 
3.910
.48 

0.000
.13 

<0.10<
0.10 

C31 Preses  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 

10.00  ‐ 
3.911
.26 

0.010
.05 

<0.10<
0.10 

C32 Preses  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 

10.00  ‐ 
3.911
.35 

0.010
.05 

<0.10<
0.10 

C33 Caldera  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 

10.00  ‐ 
3.910
.72 

0.010
.16 

<0.10<
0.10 

C34 Preses sala instal∙lacions  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 

10.00  ‐ 
3.911
.26 

0.010
.05 

<0.10<
0.10 

C35 Bomba ACS  3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 

10.00  ‐ 
5.341
.04 

0.000
.08 

<0.10<
0.10 

C36 Bomba Solar  3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 

10.00 ‐ 
5.341
.16 

0.000
.06 

<0.10<
0.10 

C37 Bombes calefacció  3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 

10.00 ‐ 
5.341
.16 

0.000
.06 

<0.10<
0.10 

C38 Secador B.Femeni  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 

10.00 ‐ 
3.910
.72 

0.010
.16 

<0.10<
0.10 

C39 Secador B.Masculi  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 

10.00 ‐ 
3.911
.26 

0.010
.05 

<0.10<
0.10 

 
 
Subquadre Climatització i ventilació 
 
Sobrecarga 
 
 

Esquemas  Polaridad  P Demandada
(kW)

IB 
(A)

Protecciones  Iz
(A)

I2
(A)

1.45 x Iz
(A)

M21 Roof‐top 1  3F+N  18.60  26.85 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 32 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
40.04 46.40 58.06 

M22 Roof‐top 2  3F+N  11.60  16.74 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 25 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
31.32 36.25 45.41 

V10 Recuperador  F+N  2.20  9.53 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 10 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
27.84 14.50 40.37 

V11 Extractor bany 
PB 

3F+N  0.32  0.46 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
18.27 8.70  26.49 

V12 Extractor bany 
P1 

3F+N  0.32  0.46 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
18.27 8.70  26.49 

V13 Extractor 
vestuaris 

3F+N  0.20  0.29 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
18.27 8.70  26.49 
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C41 Unitat interior 
sala polivalent 

F+N  0.42  1.82 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
27.84  8.70  40.37 

C42 Unitat interior 
sala polivalent 

F+N  0.42  1.82 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
27.84  8.70  40.37 

C43 Unitat interior 
recepció 

F+N  0.22  0.95 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
27.84  8.70  40.37 

M23 Unitat Exterior  3F+N  11.90  17.18 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 25 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
31.32  36.25 45.41 

 
Cortocircuito 
 
 

Esquemas  Polaridad  Protecciones 
Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc
máx
mín
(kA)

TCabl
e 

ccmá
x

Tp
ccmáx
ccmín
(s)

M21 Roof‐top 1  3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 32 

A; Icu: 10 kA; Curva: C
10.00  ‐ 

6.841
.30 

0.020
.43 

<0.10<
0.10 

M22 Roof‐top 2  3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 25 

A; Icu: 10 kA; Curva: C
10.00  ‐ 

6.841
.42 

0.010
.24 

<0.10<
0.10 

V10 Recuperador  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 10 

A; Icu: 10 kA; Curva: C
10.00  ‐ 

4.571
.31 

0.010
.12 

<0.10<
0.10 

V11 Extractor bany PB  3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 

A; Icu: 10 kA; Curva: C
10.00  ‐ 

6.841
.16 

0.000
.06 

<0.10<
0.10 

V12 Extractor bany P1  3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 

A; Icu: 10 kA; Curva: C
10.00  ‐ 

6.841
.16 

0.000
.06 

<0.10<
0.10 

V13 Extractor vestuaris  3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 

A; Icu: 10 kA; Curva: C
10.00  ‐ 

6.841
.16 

0.000
.06 

<0.10<
0.10 

C41 Unitat interior sala 
polivalent 

F+N 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 

A; Icu: 10 kA; Curva: C
10.00  ‐ 

4.571
.31 

0.010
.12 

<0.10<
0.10 

C42 Unitat interior sala 
polivalent 

F+N 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 

A; Icu: 10 kA; Curva: C
10.00  ‐ 

4.571
.31 

0.010
.12 

<0.10<
0.10 

C43 Unitat interior recepció  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 

A; Icu: 10 kA; Curva: C
10.00  ‐ 

4.571
.31 

0.010
.12 

<0.10<
0.10 

M23 Unitat Exterior  3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 25 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00  ‐ 

6.841
.42 

0.010
.24 

<0.10<
0.10 

 
Subquadre Especials 
 
Sobrecarga 
 

Esquemas  Polaridad  P Demandada 
(kW)

IB 
(A)

Protecciones  Iz
(A)

I2
(A)

1.45 x Iz
(A)

C51 Megafonia  F+N  1.50  6.50 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 10 

kA; Curva: C 

20.88 14.50 30.28 

C52 RITI i telefonia  F+N  1.50  6.50 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 10 

kA; Curva: C 

20.88 14.50 30.28 

C53 Detecció d'incendis  F+N  2.30  9.96 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 10 

kA; Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

C44 Seguretat contra 
intrusió 

F+N  1.50  6.50 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 10 

kA; Curva: C 

20.88 14.50 30.28 

 
Cortocircuito 
 

Esquemas  Polaridad Protecciones 
Icu 
(kA) 

Ics 
(kA)

Icc
máx
mín
(kA)

TCabl
e 

ccmá
x

Tp
ccmáx
ccmín
(s)

C51 Megafonia  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 

10.00 ‐ 
3.260
.66 

0.010
.19 

<0.10<
0.10 

C52 RITI i telefonia  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 

10.00 ‐ 
3.260
.66 

0.010
.19 

<0.10<
0.10 

C53 Detecció d'incendis  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 

10.00 ‐ 
3.260
.66 

0.010
.19 

<0.10<
0.10 

C44 Seguretat contra intrusió  F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 

10.00 ‐ 
3.260
.66 

0.010
.19 

<0.10<
0.10 
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CAPÍTOL 27. AMIDAMENTS 



PROJECTE EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS POLIESPORTIU MAS IGLESIAS
REUS (TARRAGONA)

AMIDAMENTS Data: 26/09/16 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 01  FONTANERIA
Subcapítol 01  INSTAL·LACIÓ

1 ED353JSA u Instal.lació de la valvuleria del comptador d'aigua potable en armari interior, segons normes de companyia
subministradora d'aigua. inclosa vàlvules de comporta, antiretorn, aixeta de comprovació i brides
reglamentàries. totalment instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EJM15021 u Comptador d'aigua per a aigua freda, de cabal nominal 3,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb unions roscades,
apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EFB4U002 m Tub de polietilè reticulat (pex) de diàmetre interior 40mm i un gruix de 3,10mm de protecció exterior de polietilè,
amb una pressió màxima de servei de 10 bars, connectat a pressió i col·locat superficialment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 EFB4U003 m Tub de polietilè reticulat (pex) de diàmetre interior 32mm i un gruix de 2,90mm de protecció exterior de polietilè,
amb una pressió màxima de servei de 10 bars, connectat a pressió i col·locat superficialment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

5 EFB4U001 m Tub de polietilè reticulat (pex) de diàmetre interior 25mm i un gruix de 2,30 mm de protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 10 bars, connectat a pressió i col·locat superficialment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AFS 41,800 41,800 C#*D#*E#*F#
2 ACS 29,400 29,400 C#*D#*E#*F#
3 ACS-R 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,200

6 EFB4U004 m Tub de polietilè reticulat (pex) de diàmetre interior 20mm i un gruix de 1,90mm de protecció exterior de polietilè,
amb una pressió màxima de servei de 10 bars, connectat a pressió i col·locat superficialment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AF 19,300 19,300 C#*D#*E#*F#
2 ACS 50,860 50,860 C#*D#*E#*F#
3 ACS-R 38,500 38,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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REUS (TARRAGONA)

AMIDAMENTS Data: 26/09/16 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 108,660

7 EFB4U005 m Tub de polietilè reticulat (pex) de diàmetre interior 16mm i un gruix de 1,80mm de protecció exterior de polietilè,
amb una pressió màxima de servei de 10 bars, connectat a pressió i col·locat superficialment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AF 61,300 61,300 C#*D#*E#*F#
2 ACS 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
3 ACS-R 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,300

8 EFQ338DD m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
105°c, per a tub de diàmetre exterior 50 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

9 EFQ338CK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
105°c, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

10 EFQ364BT m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
150°c, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 79,200 79,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,200

11 EFQ3649T m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
150°c, per a tub de diàmetre exterior 30 mm, de 9 mm de gruix, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 108,660 108,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,660

12 EFQ3647T m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
150°c, per a tub de diàmetre exterior 26 mm, de 9 mm de gruix, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 145,300 145,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,300

13 EN316JS7 u Clau d' escaire per connexió a aparells (lavabo,inodor, dutxa i urinari) de 1/2´´

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS POLIESPORTIU MAS IGLESIAS
REUS (TARRAGONA)

AMIDAMENTS Data: 26/09/16 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

14 EN314727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar
de pn i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta Primera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

15 EN315727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar
de pn i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta Primera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

16 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar
de pn i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

17 EN317727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25
bar de pn i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 EN318A27 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (aisi 316), de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de pn i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS POLIESPORTIU MAS IGLESIAS
REUS (TARRAGONA)

AMIDAMENTS Data: 26/09/16 Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 01  FONTANERIA
Subcapítol 02  PRODUCCIÓ ACS

1 EJAA3221 u Bescanviador de plaques solar d'acer inoxidable aisi 316, potència 20kw, pressió màxima de treball 6bars i
temperatura màxima 100ºc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EJAB1A21 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 2500 l de capacitat, fabricats d'acer viitrificat i aïllament d'espuma
rígida de poliuretà, de la marca lapesa model mvv2500 o similar, incorpora bescanviador, col·locat en posició
vertical amb fixacions murals i connectat. incorpora bescanviador de plaques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EEU4U030 u Vas d'expansió tancat amb una capacitat màxima de 13l. incloent subminisrament i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EE228N6M u Caldera estanca de peu de condensació a gas, marca rendamax model r-602, de 190,10kw de màxima potència
calorífica, de planxa d'acer per a calefacció i aigua calenta sanitària de 8 bar de pressió, producció d'aigua
calenta sanitària , per a gas natural, amb vàlvules,  i conjunt d'accessoris, col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EJABU001 u Acumulador solar de 2500 l de capacitat, fabricat d'acer viitrificat i aïllament d'espuma rígida de poliuretà, de la
marca saunier duval, model bdle/2500 o similar, sense bescanviador, col·locat en posició vertical amb fixacions
murals i connectat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EEA1U001 m Circuit primari complert per un sistema d'energia solar format per 15 captadors de 35,25m2 de superfície total
organitzats en 3 bateries de 5 captadors cada un, canonades de coure rígid de 20/22mm de diàmetre,
incrementant el preu un 20% en concepte d'accessoris i peces especials, totalment instal·lat i funcionant.
incloent camisa aillant de llana de vidre, de 27mm de diàmetre per l'interior i 40mm a l'exterior i protegida per
pintura protectora de polietilè per les canonades exteriors.

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS POLIESPORTIU MAS IGLESIAS
REUS (TARRAGONA)

AMIDAMENTS Data: 26/09/16 Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta coberta 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

7 EEU11113 u Purgador automàtic d'energia solar, de llauto fos, per temperatures fins a 150ºc, col·locat mitjançant unió
roscada, inclus clau de tall 1/2´´, totalment instal·lat i funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 ENH29527 u Bomba de recirculació del circuit primari d'energia solar tèrmica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 ENH2U002 u Vàlvula de tall d'esfera, de 3/4´´ (20mm(, de diàmetre de llauto col·locat mitjançant unió roscada, totalment
equipada, instal·ada i funcionant. incloeny subministrament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 ENH2U001 u Vàlvula de 3 vies tipus zona, cos de llautó fos amb connexions de 3/4´´ mascle, amb motor de tot-res
alimentada a 220v, col·locada mitjançant unió roscada, totalment instal·lat i funcionant. incloent subministre i
col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EEA1B412 u Conjunt de 15 captadors solar per coberta plana, de la marca saunirer duval de 2,35 m2 de superfície
d'absorció, inclou col·locació i connexió amb circuit primari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 01  FONTANERIA
Subcapítol 03  APARELLS SANITARIS I AIXETES
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1 EJ12U001 u Plat de dutxa quadrat de 80x80cm de la marca roca i model easy de porcela. inclou subministrament i
col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

2 EJ13U001 u Lavabo de pedestal de porcelana de la marca roca, model khroma o similar. inclou subministrament i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

3 EJ16U001 u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat de la marca roca, model euret o similar, alimentació
integrada, de color blanc i preu alt, col·locat amb fixacions murals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EJ14U001 u Inodor de porcellana esmaltada, adosat a paret amb sortida dual, de color de color blanc, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. no s'inclou cinsterna ni tapa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

5 EJ14U002 u Secador de mans automàtic per sensor elèctric en banys i vestuaris de 1640w amb carcasa d'acer inoxidable,
col·locat per mitjà d'ancoratges de fixació a la paret, inclou subministrament i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 EJ14U003 u Dispensor de paper higiènic industrial d'acer inoxidbale amb acabat brillant, col·locat mitjançant ancoratges de
fixació a la paret, inclou subministre i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

7 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 T UT LLARG ALT
2 Planta baixa 4,000 1,700 1,500 10,200 C#*D#*E#*F#
3 4,000 0,700 1,500 4,200 C#*D#*E#*F#
4 Planta primera
5 2,000 0,700 1,500 2,100 C#*D#*E#*F#
6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,500

8 EJ22112A u Aixeta de pas recte encastada temporitzada per dutxes amb rosetó rodó, de marca roca o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

9 EJ23112G u Aixeta mescladora temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

10 EJ24A121 u Cisterna de doble descàrrega 45/3l amb alimentació inferior per inodor de la marca roca o similar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

11 EJ262127 u Aixeta temporitzada per a urinari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 02  SANEJAMENT

1 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada
amb retroexcavadora, incloent càrrega i transport de les terres.

AMIDAMENT DIRECTE 123,600

2 E225277F m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del pm

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 98,250

3 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en
1329-1, de dn 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 1,500 4,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 0,700 8,000 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,100

4 ED11U001 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en
1329-1, de dn 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 0,300 16,000 4,800 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 0,300 1,000 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,100

5 ED11U002 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en
1329-1, de dn 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 0,600 8,000 4,800 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 0,600 5,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,800

6 ED15U001 m Baixant interior de la xarxa d'evacució d'aigües pluvials, format per tub de pvc sèrie b, de 50mm de diàmetre,
unió amb adhesiu. inclou subministrament i muntatge del material auxiliar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pluvials 8,800 8,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,800

7 ED15U002 m Baixant interior de la xarxa d'evacució d'aigües pluvials, format per tub de pvc sèrie b, de 75 mm de diàmetre,
unió amb adhesiu. inclou subministrament i muntatge del material auxiliar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pluvials 8,800 5,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

8 ED15U003 m Baixant interior de la xarxa d'evacució d'aigües pluvials i/o fecals, format per tub de pvc sèrie b, de 110 mm de
diàmetre, unió amb adhesiu. inclou subministrament i muntatge del material auxiliar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pluvials 8,800 4,000 35,200 C#*D#*E#*F#
2 Fecal 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 39,200

9 ED7FBB9P m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea aplicació b segons norma une-en 1329-1, de dn 110 mm,
penjat al sostre. incloent material auxiliar, abraçadores per subjectar col·lectors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta primera 10,500 1,000 10,500 C#*D#*E#*F#
2 0,300 5,000 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 ED7FU001 m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea aplicació b segons norma une-en 1329-1, de dn 50 mm,
penjat al sostre. incloent material auxiliar, abraçadores per subjectar col·lectors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 8,750 8,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,750

11 ED7FR312 m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 110 mm i de sn 4 (4
kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra
fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Soterrat a planta baixa 90,200 90,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,200

12 ED7FU003 m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 125 mm i de sn 4 (4
kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra
fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Soterrat a planta baixa 163,300 163,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,300

13 ED7FU004 m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 160 mm i de sn 4 (4
kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra
fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Soterrat a planta baixa 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

14 ED7FU005 m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 200 mm i de sn 4 (4
kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra
fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Soterrat a planta baixa 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR
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15 ED7FU006 m Escomesa general de sanejament a la xarxa general del municipi, de pvc llis, sèrie sn-4, rigidesa anular nominal
de 4kn/m², de 250 mm de diámetro, enganxat mitjançant adhesiu.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

16 ED7FU007 m Camnaló circular de pvc amb òxid de titani, per encolar, de 200mm de diàmetre, de color gris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 44,000 2,000 88,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,000

17 EDKZU002 u Pericó de pas registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions 50x50x70cm, amb tapa prefabricada de formigó
armat, sobre solera de formigó en massa, incluent l'excavació manual i el terraplent del trasdós.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

18 EDKZH9B4 u Pericó de pas registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions 50x50x70cm, amb tapa prefabricada de formigó
armat, sobre solera de formigó en massa, incluent l'excavació manual i el terraplent del trasdós.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

19 EDKZU001 u Pericó de pas registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions 60x60x80cm, amb tapa prefabricada de formigó
armat, sobre solera de formigó en massa, incluent l'excavació manual i el terraplent del trasdós.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 EDKZU003 u Pericó de pas registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions 60x60x80cm, amb tapa prefabricada de formigó
armat, sobre solera de formigó en massa, incluent l'excavació manual i el terraplent del trasdós.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

21 EDKZU004 u Pericó sifònic d'aigües residuals, registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions 50x50x100cm, amb tapa
prefabricada de formigó armat, sobre solera de formigó en massa, incluent l'excavació manual i el terraplent del
trasdós.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 EDKZU005 u Pericó sifònic d'aigües pluvials, registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions 60x70x100cm, amb tapa
prefabricada de formigó armat, sobre solera de formigó en massa, incluent l'excavació manual i el terraplent del
trasdós.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 EDKZU006 u Pericó a peu de baixant, registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions 50x50x50cm, amb tapa prefabricada de
formigó armat, sobre solera de formigó en massa, incluent l'excavació manual i el terraplent del trasdós.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 ED15Q811 m Conducte de ventilació de tub de pvc de paret massissa segons norma une-en 1451-1, de dn 100 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 de planta primera a coberta 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

25 E222U001 m Canaleta prefabricada de polipropilé, en trams de 1000 mm de longitud, 130mm d'ample i 52 mm d'alt, amb una
reixeta passarela d'acer galvanitzat per la recollida d'aigues residuals de la zona de les dutxes del vestuari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 4,800 4,000 19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,200

26 ED51U002 u Bonera de pvc rígid, de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana, col·locada fixacions mecàniques. ubicada al
interior edifici.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

27 ED51YA53 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta plana, amb cassoleta d'acer galvanitzat amb sistema de
fixació modular mitjançant anell de subjecció a pressió que garantitza l'estanqueitat entre membrana i cassoleta
, connexió per a tub de sortida de 63 mm de diàmetre de pvc, reixa protectora de 160 mm de diàmetre i 75 mm
d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 110 mm de diàmetre d'alumini lacat, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 ED51U003 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta plana, amb cassoleta d'acer galvanitzat amb sistema de
fixació modular mitjançant anell de subjecció a pressió que garantitza l'estanqueitat entre membrana i cassoleta
, connexió per a tub de sortida de 75 mm de diàmetre de pvc, reixa protectora de 160 mm de diàmetre i 75 mm
d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 130 mm de diàmetre d'alumini lacat, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

29 ED51U004 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta plana, amb cassoleta d'acer galvanitzat amb sistema de
fixació modular mitjançant anell de subjecció a pressió que garantitza l'estanqueitat entre membrana i cassoleta
, connexió per a tub de sortida de 90 mm de diàmetre de pvc, reixa protectora de 160 mm de diàmetre i 75 mm
d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 160 mm de diàmetre d'alumini lacat, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta coberta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

30 ED51U005 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta plana, amb cassoleta d'acer galvanitzat amb sistema de
fixació modular mitjançant anell de subjecció a pressió que garantitza l'estanqueitat entre membrana i cassoleta
, connexió per a tub de sortida de 110 mm de diàmetre de pvc, reixa protectora de 160 mm de diàmetre i 75 mm
d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 2300 mm de diàmetre d'alumini lacat, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta coberta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

31 ED1Q1132 m Aïllament acústic per a baixants fins a 110 mm de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de
gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat mitjà, col·locat adherit
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixant 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Claveguerons de pvc penjats 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 03  CALEFACCIÓ

1 EE91124C u Conjunt de col·lectors per a terra radiant de llautó, amb element impulsor amb detentor, element de retorn amb
vàlvules termostatitzables, amb un màxim de dotze sortides per a tub de 16 mm de diàmetre nominal, amb
vàlvules, ràcors i elements de muntatge necessaris, col·locat amb fixacions murals i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EE9Z1M16 u Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins a 12 sortides, amb tapa i pany de
seguretat, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 EEUEU045 u Dipòsit d'inèrcia de 370 l de capacitat, de planxa d'acer galvanitzat amb aïllament de poliuretà i recobriment
exterior d'alumini, col·locat en posició vertical i connectat, de la marca baxi, model asa 370-in o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EEV21112 u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°c, de doble contacte a 230 v i 10 a, preu mitjà,
muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 EEV21E00 u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EF52C3B2 m Tub de coure de distribució d'aigua calenta de calefacció format per un tub de coure rígid, de 40/42mm de
diàmetre, col·locat superficilament en l'interior de l'edifici, amb aillament mitjançant espuma flexible de poliuretà
de 27mm de gruix. incloent impulsió i retorn.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 EF52U002 m Tub de coure de distribució d'aigua calenta de calefacció format per un tub de coure rígid, de 33/35mm de
diàmetre, col·locat superficilament en l'interior de l'edifici, amb aillament mitjançant espuma flexible de poliuretà
de 27mm de gruix. incloent impulsió i retorn.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 108,500 108,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 108,500

8 EF52U001 m Tub de coure de distribució d'aigua calenta de calefacció format per un tub de coure rígid, de 51/54mm de
diàmetre, col·locat superficilament en l'interior de l'edifici, amb aillament mitjançant espuma flexible de poliuretà
de 27mm de gruix. incloent impulsió i retorn.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 ENH2U012 u Bomba monobloc de cos fos, de tres velocitats amb una potència de 0,10kw. inclou les vàlvules i accessoris
necessaris pel seu funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 EN111G77 u Vàlvula d'esfera de llauto niqulelada per roscar d'1 1/4´´ pel circuits de calefacció. incloent subministrament i
muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 EN11U012 u Vàlvula d'esfera de llauto niqulelada per roscar d'1 1/2´´ pel circuits de calefacció. incloent subministrament i
muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EE91U001 m2 Sistema de calefacció per terra radiant amb panell compost per una barrera de vapor de polietilé (pe) de
200x10mm, un panell de poliestiré expandit (eps), tub de polietilé reticulat (pex) amb barrera d'oxigen i capa de
morter autoanivellant de 50mm d'espessor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 262,000 262,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 187,000 187,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 449,000

13 EEU4U030 u Vas d'expansió tancat amb una capacitat màxima de 13l. incloent subminisrament i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 04  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol 01  MAQUINARIA

1 EEF47F67 u Unitat exterior d'aire acondicionat, sistema aire-aire multi-split amb caudal variable de refrigerant (vrf), control de
temperatura variable del refrigerant per gas r-410a, alimentació trifàsica (400v/50hz), model kmf-400 dn3, de la
marca kaysun, potència frigorífica nominal 40kw, eer= 3,36, consum elèctric nominal en refrigeració 11,90kw.
dimensions 1360x1650x540mm, 240kg, nivell sonor 62 db, cabal d'aire 16.575 m³/h. permet connectar fins a 12
unitats interior disposa de compresor i ventilador dc inverter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EEF4U002 u Unitat exterior compacta, roof-top de caudal constant, per alimentar pista poliesportiva i rocòdrom, de la marca
kaysun, model krt-530, potència frigorífica nominal de 53kw, eer=2,84 i consum eleèctric nominal en refrigeració
18,60kw.
dimensions de 2229x1245x1825 mm, amb un pes de 730 kg, nivell sonor de 72db i amb un cabal d'aire màxim
de 16.650 m³/h.
inclou subministrament i muntatge tant de la màquina com del suport per evitar vibracions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EEF4U001 u Unitat exterior compacta, roof-top de caudal constant, de la marca kaysun, model krt-350, potència frigorífica
nominal de 35kw, eer=2,96 i consum eleèctric nominal en refrigeració 11,80kw.
dimensions de 2165x1002x1335 mm, amb un pes de 450 kg, nivell sonor de 72db i amb un cabal d'aire màxim
de 11.494  m³/h.
inclou subministrament i muntatge tant de la màquina com del suport per evitar vibracions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EEJ11212 u Unitat interior per conductes de disposició horitzontal de la marca kaysun model kpdhf-140 dn3.0, per
instal·lació a dos tubs de líquid/gas refrigerant, amb un cabal d'aire màxim de 2.800 m3/h amb una potència
frigorífica de 14kw i un nivell sonor de 48db. s' inclou estructura de suportació, safata de recollida de condensats
i bomba de d'evacuació de condensats. inclou subministrament i muntatge, i tot en funcionament. (sostre planta
primera)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EEJ1U001 u Unitat interior per conductes de disposició horitzontal de la marca kaysun model kpdhf-90 dn3.0, per instal·lació
a dos tubs de líquid/gas refrigerant, amb un cabal d'aire màxim de 1.650 m3/h amb una potència frigorífica de
9kw i un nivell sonor de 45db. s' inclou estructura de suportació i safata de recollida de condensats . inclou
subministrament i muntatge, i tot en funcionament. (sostre planta primera)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 04  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol 02  DIFUSIÓ

1 EEK91107 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 250 mm de diàmetre, de la marca trox o similar, fixat al pont de
muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa (recepció) 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera (sala polivalent) 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2 EEK9U001 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300mm de diàmetre, de la marca trox o similar, fixat al pont de
muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera (graderia) 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 EEKE2C81 u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist de 350 mm de
diàmetre de connexió i 166 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, de la marca trox, model
dues. inclou subministrament i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa (pista i rocòdrom) 6,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 EEKA1E48 u Reixa de retorn rectangular d'alumini anoditzat platejat, de 325x225 mm, de la marca trox o similar, fixat al
bastiment de muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa (recepció) 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera (sala polivalent) 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 EEKAU001 u Reixa de retorn rectangular d'alumini anoditzat platejat, de 425x225 mm, de la marca trox o similar, fixat al
bastiment de muntatge
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa (pista i rocodrom) 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera (graderia) 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

6 EE51D0BA m2 Conducte autoportant rectangular per la distribució d'aire de ventilació i/o climatització de fibra,format per un
panell de llana de vidre d'alta densitat revestit per ambdues cares d'alumini, per l'exterior: alumini i malla de
reforç, que actuarà com a barrera de vapor i per la cara interior: alumini i kraft (alumini aïllant).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta baixa (recepció) : impulsió 0,150 13,200 2,000 3,960 C#*D#*E#*F#
5 0,200 16,000 2,000 6,400 C#*D#*E#*F#
6 0,250 4,100 2,000 2,050 C#*D#*E#*F#
7 0,300 8,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 0,350 0,700 2,000 0,490 C#*D#*E#*F#
9 retorn

10 0,150 8,000 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#
11 0,200 3,600 2,000 1,440 C#*D#*E#*F#
12 0,300 17,200 2,000 10,320 C#*D#*E#*F#
13 0,340 6,200 2,000 4,216 C#*D#*E#*F#
15 Planta primera (sala polivalent i

grada): IMP
0,200 168,000 33,600 C#*D#*E#*F#

16 0,250 7,500 2,000 3,750 C#*D#*E#*F#
17 0,300 6,000 4,000 7,200 C#*D#*E#*F#
18 0,350 6,000 4,000 8,400 C#*D#*E#*F#
19 0,400 12,000 2,000 9,600 C#*D#*E#*F#
20 0,450 23,400 10,530 C#*D#*E#*F#
21 0,500 27,000 13,500 C#*D#*E#*F#
22 0,550 32,800 18,040 C#*D#*E#*F#
23 0,600 18,000 10,800 C#*D#*E#*F#
24 RETORN
25 0,150 14,800 2,000 4,440 C#*D#*E#*F#
26 0,200 29,700 2,000 11,880 C#*D#*E#*F#
27 0,250 7,500 2,000 3,750 C#*D#*E#*F#
28 0,300 34,000 2,000 20,400 C#*D#*E#*F#
29 0,350 3,000 4,000 4,200 C#*D#*E#*F#
30 0,400 21,000 2,000 16,800 C#*D#*E#*F#
31 0,450 11,700 2,000 10,530 C#*D#*E#*F#
32 0,500 15,100 2,000 15,100 C#*D#*E#*F#
33 0,550 16,400 2,000 18,040 C#*D#*E#*F#
34 0,600 9,000 2,000 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 262,636

7 EE618JS1 m2 Conducte rectangular de xapa galvanitzada aillada per l'interior, contruit amb un panell rígid d'alta densitat de
llana de vidre de 25mm, revestit per la cada exterior de xapa i per la cara interior de paper kraft-alumini que
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actuarà com a barrera de vapor per evitar condensacions, amb unions de perfil metàl·lic complet i instal·lat
segons plànols i especificacions tècniques i recomenacions del fabricant.
s'inclouen brides, embocadures, tolves i tots els accessoris necessaris per al seu correcte muntatge i
funcionament, segons plànols i especificacions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pista i rocòdrom (impulsió) 0,200 3,700 4,000 5,000 14,800 C#*D#*E#*F#
2 0,250 7,360 1,000 5,000 9,200 C#*D#*E#*F#
3 0,300 7,360 2,000 5,000 22,080 C#*D#*E#*F#
4 0,350 3,700 4,000 5,000 25,900 C#*D#*E#*F#
5 0,400 161,120 64,448 C#*D#*E#*F#
6 0,500 7,600 2,000 7,600 C#*D#*E#*F#
7 0,550 16,600 2,000 18,260 C#*D#*E#*F#
8 0,600 7,500 4,000 18,000 C#*D#*E#*F#
9 0,650 1,800 2,000 2,340 C#*D#*E#*F#

10 0,700 1,800 2,000 2,520 C#*D#*E#*F#
11 1,050 9,000 2,000 18,900 C#*D#*E#*F#
12 Pista i rocòdrom (retorn)
13 0,250 13,000 4,000 13,000 C#*D#*E#*F#
14 0,300 6,400 4,000 7,680 C#*D#*E#*F#
15 0,350 3,000 4,000 4,200 C#*D#*E#*F#
16 0,400 3,900 4,000 6,240 C#*D#*E#*F#
17 0,450 11,800 2,000 10,620 C#*D#*E#*F#
18 0,500 8,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
19 0,550 8,000 4,000 17,600 C#*D#*E#*F#
20 0,600 19,000 2,000 22,800 C#*D#*E#*F#
21 0,650 22,800 2,000 29,640 C#*D#*E#*F#
22 0,700 26,000 2,000 36,400 C#*D#*E#*F#
23 0,750 10,000 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 383,228

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 04  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol 03  CIRCUIT FRIGORÍFIC I CONTROL

1 EF5B44B2 m Tub de coure de 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat
amb el sistema de grapes de la canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 EF5B64B2 m Tub de coure de 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat
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amb el sistema de grapes de la canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 EF5B54B2 m Tub de coure de 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat
amb el sistema de grapes de la canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta coberta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

4 EF5BU001 m Tub de coure de 7/8´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat
amb el sistema de grapes de la canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta coberta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

5 EEV2U001 u Termòstat d'ambient independent per control de temperatura de cada sala amb regulació de 17 a 24ºc. inclou
subministrament i muntatge superficial a la paret.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 EEV2U002 u Sonda interior ubicada a cada sala climatitzada de detecció de la taxa de c02 i l'ocupació de la sala. inclou
subministrament i muntatge superficial a sostre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 EEV32A51 u Controlador ddc per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual,
comunicació amb bus de dades i 5 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 05  VENTILACIÓ

1 EEMHU150 u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 4250 m3/h i una pressió estàtica màxima de 300 pa, amb
alimentació trifàsica 400v i 2,20 kw de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EEK11JS4 u Boca d' extracció autorregulable, pels vestuaris dels àrbitres, de poliestiré blanc de la marca soler & palau,
model barj 72, de 125mm de diàmetre i 72m3/h de cabal. inclou accessoris de muntatgei ve totalment muntada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 EEK1U001 u Boca d' extracció autorregulable, pels banys i lavabos, de poliestiré blanc de la marca soler & palau, model barj
54, de 125mm de diàmetre i 54m3/h de cabal. inclou accessoris de muntatgei ve totalment muntada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EEK1U002 u Boca d' extracció autorregulable, pels vestuaris dels jugadors, de poliestiré blanc de la marca soler & palau,
model barj 150, de 125mm de diàmetre i 150m3/h de cabal. inclou accessoris de muntatgei ve totalment
muntada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 EEM93332 u Ventilador en línia per a conducte circular, de la marca sodeca model sv-315/h, per a un diàmetre de 300 mm,
motor monofàsic,una potència instal·lada de 0,12 kw per a un cabal màxim de 2100 m3/h i el nivell de pressió
sonora de 50 db(a) . inclou un temporitzador muntat en el conducte (ubicat a planta baixa per l'extracció de
vestuaris).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EEM9U001 u Ventilador en línia per a conducte circular, de la marca sodeca, model sv-250/h, per a un diàmetre de 225 mm,
motor monofàsic,una potència instal·lada de 0,18 kw per a un cabal màxim de 1300 m3/h i el nivell de pressió
sonora de 46 db(a) . inclou un temporitzador muntat en el conducte. (ubicat a planta baixa per l'extracció de
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banys)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EEM9U002 u Ventilador en línia per a conducte circular, de la marca sodeca, model sv-200/h, per a un diàmetre de 200mm,
motor monofàsic,una potència instal·lada de 0,12 kw per a un cabal màxim de 880 m3/h i el nivell de pressió
sonora de 44 db(a) . inclou un temporitzador muntat en el conducte. (ubicat a planta baixa per l'extracció de
banys)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EEKCA105 u Regulador de cabal constant en un rang de pressió entre 100 i 500 pa, fabricat amb xapa d'acer galvanitzat, de
la marca koolair, model rcqk-d.inclou accessoris de muntatge i ve totalment muntada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 EE51D0BA m2 Conducte autoportant rectangular per la distribució d'aire de ventilació i/o climatització de fibra,format per un
panell de llana de vidre d'alta densitat revestit per ambdues cares d'alumini, per l'exterior: alumini i malla de
reforç, que actuarà com a barrera de vapor i per la cara interior: alumini i kraft (alumini aïllant).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 0,300 12,000 8,000 28,800 C#*D#*E#*F#
2 0,400 4,000 8,000 12,800 C#*D#*E#*F#
3 0,300 10,400 8,000 24,960 C#*D#*E#*F#
4 0,300 18,000 8,000 43,200 C#*D#*E#*F#
5 0,500 1,700 8,000 6,800 C#*D#*E#*F#
6 Planta baixa
7 0,300 7,000 4,000 8,400 C#*D#*E#*F#
8 0,300 5,000 4,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,960

10 EE44U001 m Conducte circular, per extracció d'aire de banys i vestuaris, d'acer galvanitzat, de 100mm de diàmetre i de
0,5mm d'espessor. inclou accessoris de muntatge i elements de fixació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 7,300 7,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,300

11 EE44U002 m Conducte circular, per extracció d'aire de banys i vestuaris, d'acer galvanitzat, de 150mm de diàmetre i de
0,5mm d'espessor. inclou accessoris de muntatge i elements de fixació.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

12 EE44U003 m Conducte circular, per extracció d'aire de banys i vestuaris, d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre i de
0,5mm d'espessor.  inclou accessoris de muntatge i elements de fixació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 23,500 23,500 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,500

13 EE44U004 m Conducte circular, per extracció d'aire de banys i vestuaris, d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre i de
0,5mm d'espessor.  inclou accessoris de muntatge i elements de fixació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 13,420 13,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,420

14 EE44U006 m Conducte circular, per extracció d'aire de banys i vestuaris, d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre i de
0,5mm d'espessor.  inclou accessoris de muntatge i elements de fixació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muntant a planta coberta 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

15 EE44U005 m Conducte circular, per extracció d'aire de banys i vestuaris, d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre i de
0,5mm d'espessor.  inclou accessoris de muntatge i elements de fixació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 9,300 9,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,300

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 06  GAS

1 EK12A227 u Armari de regulació normalitzat de designació a-25 per a un cabal màxim de 25m3/h, entrada de polietilè de 32
mm de diàmetre, sortida amb tub de coure de 40x42 mm, pressió d'entrada mitjana b, pressió de sortida 22
mbar, compost de presa de pressió a l'entrada, vàlvula portamanòmentre, clau de tall d'entrada de per coure de
40/42mm de diàmetre, filtre, regulador de pressió de sortida amb vàlvula de seguretat per excés de pressió
incorporada a l'entrada del comptador g-16(no inclós) i armari de poliéster de fibra de vidre autoextingible de
536x516x228mm. s'incloent elements de fixació i vaina de pvc. totalment muntat, connectat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EK246316 u Comptador de designació g16 segons une 60510 amb connexions roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h (n),
com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS POLIESPORTIU MAS IGLESIAS
REUS (TARRAGONA)

AMIDAMENTS Data: 26/09/16 Pàg.: 23

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EF52C3B2 m Tub de coure de distribució d'aigua calenta de calefacció format per un tub de coure rígid, de 40/42mm de
diàmetre, col·locat superficilament en l'interior de l'edifici, amb aillament mitjançant espuma flexible de poliuretà
de 27mm de gruix. incloent impulsió i retorn.

AMIDAMENT DIRECTE 28,800

4 ENG6A114 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus nc (normalment tancada), alimentació a
230 v a.c., amb connexions roscades d' 1 1/2'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 ENG1U010 u Clau d'esfera de llautó amb maneta, pota i bloqueig, amb rosca cilíndria gas mascle-mascle de 1 1/2´´ de
diàmetre, incluits els materials auxiliars de muntatge.totalament col·locada i funcionant.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 ENG1U011 u Sistema de detecció automàtica de gas natural compost per dues sondes connectades a la central de detecció
automàtica de gas natural per 1 zona (sala de calderes), muntada sobre paret, amb un grau de protecció ip 54 i
1 sirena.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera (sala instal·lacions) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EKK15331 u Reixeta de ventilació estampada alumini de 30x30 cm, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera (sala instal·lacions) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EKK15221 u Reixeta de ventilació estampada alumini de 20x20 cm, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera (sala instal·lacions) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 07  ELECTRICITAT
Subcapítol 01  ENLLUMENAT I EMERGÈNCIES

1 EH2DALC7 u Downlight encastat a sostre de la marca lg, model led 8 inch de 33w, flux lumiós de 2700 lumens i una
temperatura de color 4000ºk. referència d3340a-08r. totalment instal·lat i funcionant.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

2 EH2DU001 u Downlight encastat a sostre de la marca lg, model led 6 inch de 13 w, flux lumiós de 1100 lumens i una
temperatura de color 5000k. referència d3340a-08r. totalment instal·lat i funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

3 EHB172LD u Llumenera penjada de sostre de la marca lcg, model led slimart blade satin amb una potència de 25w, una
temperatura de color de 5000k i un flux luminós de 1850 lumens. totalment instal·lat i funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

4 EHB1U001 u Llumenera quadrada encastada a sostre de la marca lg, model led lensed troffers amb una potència de 53w
formada per dues làmpades fluorescents, amb una temperatura del color de 3500k i un flux luminós de 3500
lumens. totalment instal·lat i funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

5 EHB1U002 u Llumenera lineal per empotrar, per una laàmpada fluorescent de 19 w, de la marca lg, model led tube 1200mm
amb un flux luminós de 2000 lumens i una temperatura del color de 4000k. totalment instal·lat i en
funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

6 EHB1U003 u Projector encastat a sostre fabricat amb alumini d'injecció termoesmaltat amb un alt poder de disipasió del color,
de la marca lledo, model od-1780 + od-1040 amb una potència de 400w, per alimentar sala de grans
dimensions, flux luminós de 22.000 lumens i un grau de protecció ip 40. totalment instal·lat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000
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7 EH61E8JS u Lluminària d'emergència autònoma, de forma rectangular amb dimensions 320 x 111 mm. i 65 mm. de fons, de
la marca legrand, model b65new.potència: 6 w funcionament: no permanent led. autonomia (h): 1. pilot testimoni
de càrrega: led. grau de protecció: ip42 ik04. flux emerg de 100 lumens. tensió d'alimentació: 220-230v
50/60hz.totalment instal·lat i funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

8 EH61U001 u Lluminària d'emergència autònoma, de forma rectangular amb dimensions 320 x 111 mm. i 65 mm. de fons, de
la marca legrand, model b66 lvs2.potència: 11 w funcionament: no permanent led. autonomia (h): 1. pilot
testimoni de càrrega: led. grau de protecció: ip42 ik04. flux emerg de 450 lumens. tensió d'alimentació:
220-230v 50/60hz.totalment instal·lat i funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 07  ELECTRICITAT
Subcapítol 02  QUADRES

1 EG144702 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, per a subquadre de distribució, en muntatge superficial, de 18 moduls
de 50mm, de 1200x700mm. inclou aparamenta per a protecció de sobreteinsions, sobreintensitats, contra
contactes directes i indirectes, marca legrand. totalment instal·lat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 EG14U001 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, per a subquadre de distribució, en muntatge superficial, de 8 moduls
de 50mm, de 420x300mm. inclou aparamenta per a protecció de sobreteinsions, sobreintensitats, contra
contactes directes i indirectes, marca legrand. totalment instal·lat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 EG14U003 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, per a subquadre de distribució, en muntatge superficial, de 22 moduls
de 50mm, de 1700x900mm. inclou aparamenta per a protecció de sobreteinsions, sobreintensitats, contra
contactes directes i indirectes, marca legrand. totalment instal·lat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EG14U004 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, per a subquadre de distribució, en muntatge superficial, de 11 moduls
de 50mm, de 650x600mm. inclou aparamenta per a protecció de sobreteinsions, sobreintensitats, contra
contactes directes i indirectes, marca legrand. totalment instal·lat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 07  ELECTRICITAT
Subcapítol 03  CABLEJAT I DISTRIBUCIÓ

1 EG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus tmf10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kw, per a
mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kw, tensió de 400 v, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles
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(sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb iga tetrapolar (4p) de 160 a regulable entre 80 i
160 a i poder de tall de 10 ka, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG242202 m Derivació individual trifàsica formada per cables unipolars amb conductors de coure, rz1-k (as) de 4x95 +50
mm2, sent lliures d'halogens per una tensió nominal de 0,6/1kv, sota un tub protector de pvc llis de 125mm de
diàmetre.

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

3 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as), tripolar, de secció 3
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QSPista 32,000 5,000 160,000 C#*D#*E#*F#
2 QSPlantaBaixa 50,000 4,000 200,000 C#*D#*E#*F#
3 QSPlanta Primera 45,000 2,000 90,000 C#*D#*E#*F#
4 70,000 2,000 140,000 C#*D#*E#*F#
5 QS Ascensor 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 614,000

4 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as), tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QSPista 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#
2 QSAscensor 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 QSPlanta baixa 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#
4 QSPlanta primera 215,000 215,000 C#*D#*E#*F#
5 QS Climatització 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#
6 QS Especials 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.030,000

5 EG312344 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as), tripolar, de secció 5
x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QSC 40,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

6 EG312634 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as), pentapolar, de
secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QSAscensor 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
2 QSEspecials 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 38,000

7 EG312664 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as), pentapolar, de
secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QSPista 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 QSPlanta Baixa 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 QSClimatització a RT1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

8 EG312676 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as), pentapolar, de
secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QSPlanta primera 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 QS Climatització 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció ip-40, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QS Pista 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 QS Ascensor 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 QS Planta baixa 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 QS Planta primera 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 QS Climatització 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
6 QS Especials 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,000

10 EG2DB8D8 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa 131,000 131,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 243,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 07  ELECTRICITAT
Subcapítol 04  MECANISMES

1 EG731JS2 u Detectors de presència per a automatització del sistema d'enllumenat. muntatge encastat en sostre. ràdio de
cobertura en sostre de 7m amb angle de 360 º per a tot tipus de càrregues. regulació per temps (1s-10min),
sensibilitat lluminosa (2-2000lux) i distància de captación.ip-20. totalment instal · lat i funcionant

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS POLIESPORTIU MAS IGLESIAS
REUS (TARRAGONA)

AMIDAMENTS Data: 26/09/16 Pàg.: 28

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 EG62JSP1 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2p), 16 ax/250 v, amb tecla, preu alt, encastat. inclou, caixa per encastar,
marc, marc intermig i tecla, color i material a triar (blanc, marfil, gris, grafit, alumini o bronce), segons espai ,per
direcció facultativa. totalment instal·lat i funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 EHT1JSX3 u Sensor d'aprofitament de la llum solar per regular el nivell dil·luminació de les lluminàries en funció del flux
lumínic de llum natural que entra al local. inclou cablejat de connexió entre ell i les lluminàries. totalement
instal·lat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 EG63JT99 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2p+t), 16 a 250 v, amb tapa, preu mitjà,
muntage en bastidor de punt de treball. model simon 27 o equivalent color, blanc, alumini o grafit segons
direcció facultativa. totalment install·ati funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

5 EG61JST1 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb capacitat per a 6
mecanismes modulars, muntat encastat a paret.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 EG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1p), 10 ax/250 v, amb tecla, preu alt, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta baixa 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 EG63U001 u Presa de corrent estanca amb contacte a terra (2p+1) tipus shucko, amb grau de protecció ip 55, monobloc, de
gama bàsica intesitat asingada de 16v i tensió de 220v, amb tapa i caixa amb tapa de color gris instal·lada en
superfície.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

8 EG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1p), 10 ax/250 v, amb tecla, preu alt, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 07  ELECTRICITAT
Subcapítol 05  POSTA A TERRA I PARALLAMPS

1 EM91JS01 u El model escollit és un pdc 6.4 nivell 3 de protecció amb un radi de coberta de 105m, complint cte, i una altura
de 60m de la marca ingesco.

parallamps amb cebat electronic model pdc 6.4de la marca ingesco o similar,radi de 105 m (nivell 3). fabricat
amb acer inoxidable format per un bloc energetic encapsulat amb una protecció exterior metalica, un
controlador de carrega i un amplificador que emet impulsos d'alta fequencia i punta captadora. inclou peça
d'adaptació al mastil, viaxispes, joc d'anclatges amb placa i cargols metal.lics, mastil de 6 metres amb dos
trams, 1 baixant fins a pericó de posta a terra corresponent mitjançant cable trenat de coure electrolitic de
50mm2 nu fixat mitjançant supots de bronce m-8, 3 cada metre segons une 21186, : tub de protecció per al
ultims tres metres de ferro galvanitzat o de pvc rígid de diàmetre 50mm en tot el seu recorregut, posta a terra de
menys de 10 ohms formada per arqueta de registre de 300x300 mm, barra equipotencial i tres electrodes de
coure de 2000mmx14mm amb grapa de conexió i contador d'impactes de llamps-. incloyu via xispes per
antenes. totalment instal.lat i funcionanat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EGD143RR m Conductor de terra realitzat amb cable de coure nu de 35mm2, unions mitjançant soldadura aluminotèrmica a
l'armadura de cada sabata.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

3 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2000 mm de llargària de
15 mm de diàmetre, clavada a terra.
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AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 07  ELECTRICITAT
Subcapítol 06  SUBMINISTRAMENT DE RESERVA

1 EGC16011 u Grup electrògen de construcció fixa, de 60 kva de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 v de tensió,
accionament amb motor dièsel, amb quadre de control, instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 08  TELECOMUNICACIONS, SEGURETAT I MEGAFONIA
Subcapítol 01  INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONS (ICT)

1 EPD1E1B1 u Pericó d'entrada, de 400x400x600 mm, fins a 20 pau, en canalització externa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EPD1U001 m Canalització externa soterrada des de el punt d'entrada general format per 3 tubs de pvc de 63 mm de diàmetre,
executada en una rasa de 45x73cm, amb tubs embeguts en un prisma de formigó hm-20 de central, s'inclou
excació de terres mitjançant maquinària i terraplenat mitjançant terres procedents de l'excavació en tongades
inferior a 25cm.

AMIDAMENT DIRECTE 5,560

3 EPD11151 u Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ict, amb cos de planxa d'acer lacat amb aïllament interior i amb
porta de planxa d'acer lacat, de 500x700x150 mm, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EP431303 m Canalització d'enllaç superior fix en superfície formada por 4 tubs de pvc rígid de 40 mm de diàmetre, per a
edifici plurifamiliar.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

5 EPD71AG5 u Armari per a recinte d'instal·lacions de telecomunicacions únic (RITU), de construcció monobloc, amb cos de
planxa d'acer lacat i 2 portes de planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de
2000x1000x500 mm, muntat sobre el paviment, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EP43U001 m Canalització interior d'usuari per l'estesa de cables, formada per 1 tub de pvc flexible, reforçats de 20 mm de
diàmetre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 1,000 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 EPD4AB20 u Caixa de registre de pas per a instal·lacions d'ict, amb base de material plàstic i tapa aïllant, de tipus b, de
100x100x40 mm, encastada
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AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 EPD4AC30 u Caixa de registre de pas per a instal·lacions d'ict, amb base de material plàstic i tapa aïllant, de tipus c, de
100x160x40 mm, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

9 EPD4U001 u Registre de presa per a bat o presa d'usuari de 64x64x42mm, encastat a paret.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

10 EP7E2000 u Punt de connexió a wifi formada per 1 presa schuko i 1 presa rj45. totalment instal·lat i funcionant.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 EP246211 u Obreportes elèctric d'accionament normal per a sistemes digitals o 2 fils sense palanca de desbloqueig,
col·locat encastat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 EP4A2211 m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior multitub
(estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda i no propagador de la flama segons une-en 60332-1-2, instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

13 EP4T1000 u Unió per fusió de fibra òptica

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

14 EP5313A2 u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12 simple, connexió per cargols, amb tapa, de
preu mitjà, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 EP731J72 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6 U/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS POLIESPORTIU MAS IGLESIAS
REUS (TARRAGONA)

AMIDAMENTS Data: 26/09/16 Pàg.: 32

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 08  TELECOMUNICACIONS, SEGURETAT I MEGAFONIA
Subcapítol 02  SEGURETAT

1 EMD1U111 u Detector volumètric d'infraroigs passius (pir), abast longitudinal 10 m, amb 5 cortines, camp de visió de 86°, amb
sortida per a alarma (nc) i per a tamper (nc), alimentació 12 vcc, amb grau de seguretat 2 segons une-en
50131-2-2, grau de protecció ip30 / ik02, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EMD3U030 u Kit compost per una central cr-g2 de 8 zones cablejades, ampliable a 32 zones amb detectors convencionals,
detectors en bus o detectors via ràdio. incorpora el transmissor rtc.
inclou també teclat lcd ala941008 o equivalent. totalment instal·lat i funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EMD4U501 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, d'1 to i flash de color ambre o
blau, sortida acústica de 114 db a 1 m de distància, alimentació 12 vcc i autoalimentació amb bateria de ni-cd de
10,8 v i 280 mah, amb tamper de carcassa i de paret, grau de protecció ip 55, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EMD6U001 u Teclat amb display lcd per a la connexió/desconnexió de la central d'intrusisme. totalment muntat i connexionat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EMD62403 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

6 EMD6U002 m Camèra del tipus minidomo, òptica fixa de 6mm alimentació a 24dc, marca philips, model ltc 1423/10 o similar.
inclosos tots esl accessoris necessaris pel seu muntatge i funcionament. inclou subministrament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 08  TELECOMUNICACIONS, SEGURETAT I MEGAFONIA
Subcapítol 03  MEGAFONIA

1 EP32U010 u Central de megafonia, amb amplificador de 120 w de potència i 6 zones, i micròfon de pupitre.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EP35UAC2 u Altaveu circular de sostre bicònic de 4'' de diàmetre, de 6 w de potència (rms), sensibilitat (1 khz, 1 w, 1 m) de
81 db, alimenació 100 v, reixeta metàl·lica, fixació per molles i per a encastar en cel ras

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 EP35U001 u Altaveu de columna de 330x130x115mm fixat a la paret, que permet orientar-lo, cada altaveu incorpora en el
seu interior dos altaveu de 3,5´´. voltatge 70-100v i potència 20w. inclou fixacions i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa (pista i rocòdrom) 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 EG225511 m Tub flexible corrugat de pvc folrat exteriorment, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v,
muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 15,620 15,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,620

5 EP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 09  CONTRA INCENDIS
Subcapítol 01  SISTEMES DE DETECCIÓ I ALARMA

1 EM111120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma une-en 54-7, amb base de
superfície, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
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2 Planta Primera 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

2 EM111520 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma une-en 54-5,
amb base de superfície, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta Primera 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

3 EM121206 u Central de detecció d'incendis convencional per a 2 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a
la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EM131211 u Sirena electrònica bitonal, amb indicació òptica i acústica, de 85db de potència, per ús interior, pintada de color
vermell. instal·lada i en funcionament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma une-en 54-11, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EM11U001 u Detector lineal de fums, de infrarrojos, convencional, amb reflector, per una cobertura màxima de 50 m de
longitud i 15 m d'amplada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 EM13U001 u Sirena electrònica, de abs de color vermell, per montatge exterior, amb senyal òptica i acústica i amb el rètol
´´foc´´.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 09  CONTRA INCENDIS
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Subcapítol 02  BOCAS D'INCENDI EQUIPADES

1 EJM15010 u Amari de comptador, independent del de fontaneria per abastar les boques d'incendis equipades, format pel
comptador d'aigua freda electrònic d'un cabal nominal de 11,52m3/h, de les vàlvules de comporta, antiretorn
aixeta de comprovació i brides reglamentàries. totalment instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EF118222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons la norma din en iso 2440 st-35, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 57,000

3 EF11U001 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´ segons la norma din en iso 2440 st-35, soldat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

4 EF11A222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´1/2, segons la norma din en iso 2440 st-35, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

5 EM235CAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, bie-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb
marc d'acer i visor de vidre , inclosa bie (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per
a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i
muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 09  CONTRA INCENDIS
Subcapítol 03  EXTINTORS

1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 09  CONTRA INCENDIS
Subcapítol 04  SENYALITZACIÓ

1 EB92U101 u Senyalització dels equips contra incendis, mitjançant placa de poliestiré fotoluminescent de 210x210 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Polsadors alarma 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 BIE's 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Extintors 21A-113B 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
4 Extintors de C02 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

2 EB92U001 u Senyalització dels mitjans d'evacuació mitjançant placa de poliestiré fotoluminescent de 210x210 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta Primera 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

3 EB92U002 u Senyalització de sortida, a les sortides de l'edifici, de placa de poliestiré fotoluminescent de 420x420 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 10  TRANSPORT

1 EL2BA112 u Ascensor elèctric de màxim 8 persones (càrrega màxima 600kg) velocitat de 0.63m/s, de 2 parades (recorregut
de 3,50m), de maniobra universal simple portes d'accés de maniobritat corredissa automàtica d'acer inoxidable
de 80cmx200cm. subministrament i muntatge, tot acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 11  DIVERSOS

1 EY011321 pa Partida alçada d'abonament integre per a l'execució d'ajudes de ram de paleta per a totes les instalacions, per
a una correcta execució i posada en marxa de les mateixes, compren ma d'obra i mitjans necessaris per a obrir i
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tapar regates i forats, formació de passamurs, collat de caixes i caixetins, descàrrega de material en planta i
posterior retirada de runa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPAUU001 pa Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la companyia subministradora d'aigua
potable i d'incendis, per la construcció de les escomeses fins a armari. Inclou totes les tasques derivades per la
connexió de la xarxa de distribució de la Companyia subministradora fins l'armari del comptador i l'entrada de
BIES a l'edifici. Inclou permisos d'obres derivats, segons directrius municipals.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XPAUU002 pa Partida a justificar del dret de connexionat a xarxa Municipal, corresponent al punt de connexio del sanejament
de l'edifici, segons les seves prescripcions i diámetres de l'empresa Municipal. Inclou obra civil a executar a
vorera i reposició de paviments i asfalts exteriors i ajudes de paleteria. Totalment connectat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 XPAUU003 pa Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la companyia, de baixa tensió pel
subministrament. Inclou les tasques derivades dels requeriments de companyia subministradora, drets
connexió a xarxa, i aquells treballs requerits per aquesta. Instal·lació d'equips per técnics especialitzats.
Totalment instal·lat i funcionant.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 XPAUU004 pa Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la companyia, corresponent al punt de
connexió (escomesa). Inclou instal·lació escomesa, els tubs i arquetes a instal·lar segons directrius de la
companyia a l'exterior, i cablejat telefonic fins a PGE, i aquells treballs requerits per aquesta. Instal·lació
d'equips per tècnics especialitzats. Totalment instal·lat i funcionant.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 XPAUU008 pa Partida alçada a justificar de la conneixó de l'escomesa a la xarxa general de gas natural segons pressupost
d'execució material de la companyia subministradora. Inclou permisos d'obres derivats, segons directrius
municipals. Totalment instal·lat i funcionant.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 XPAUU005 pa Partida alçada d'abonament integra per a la legalització de la instal·lació d'electricitat de baixa tensió davant els
respectius departaments d'industria mitjançant les empreses col.laboradores. Redacció de projectes de
legalització, visats col.legials, taxes administratives i gestió dels expedients.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 XPAUU006 pa Partida alçada d'abonament integra per a la legalització de la instal·lació de climatització davant els respectius
departaments d'industria mitjançant les empreses col.laboradores. Redacció de projectes de legalització, visats
col.legials, taxes administratives i gestió dels expedients.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 XPAUU007 pa Partida alçada d'abonament integra per a la la redaccio del pla de autoproteccio i emergència de l'edifici per la
seva presentació a l'ajuntament. Inclosa la certificació energética de l'edifici acabat per entitat col.laboradora.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 12  CONTROL DE QUALITAT
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1 XPA000CC pa Recollida de tota la documentació s/cte, inspecció d'nstal·lacions: control, proves finals i informe de les
instal·lacions: climatització, electricitat, contra incendis, telecomunicacions, gas, fontaneria, sanejamenti energia
solar tèrmica.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 13  GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2RAU026 pa Recollida i càrrega de tot tipus de residus i transport amb contenidors fins a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, inclosos els permisos i taxes municipals

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 14  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1 H16FUSEG pa Pressupost de seguretat i salut que inclou:
elaboració del pla de seguretat en base a l'estudi de seguretat, gestions per a l'obertura del centre de treball i
totes les gestions necessariès per a donar compliment al pss.
i tots els mitjans necessaris d'acord amb el prerssupost del pss.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PROJECTE EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS POLIESPORTIU MAS IGLESIAS
REUS (TARRAGONA)

PRESSUPOST Data: 26/09/16 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 01 FONTANERIA

Subcapítol 01 INSTAL·LACIÓ

1 ED353JSA u Instal.lació de la valvuleria del comptador d'aigua potable en armari
interior, segons normes de companyia subministradora d'aigua.
inclosa vàlvules de comporta, antiretorn, aixeta de comprovació i
brides reglamentàries. totalment instal·lada (P - 16)

197,85 1,000 197,85

2 EJM15021 u Comptador d'aigua per a aigua freda, de cabal nominal 3,5 m3/h,
pressió nominal 10 bar, amb unions roscades, apte per a muntar en
posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal (P -
145)

160,93 1,000 160,93

3 EFB4U002 m Tub de polietilè reticulat (pex) de diàmetre interior 40mm i un gruix de
3,10mm de protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 10 bars, connectat a pressió i col·locat superficialment. (P -
88)

6,90 15,000 103,50

4 EFB4U003 m Tub de polietilè reticulat (pex) de diàmetre interior 32mm i un gruix de
2,90mm de protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 10 bars, connectat a pressió i col·locat superficialment. (P -
89)

6,50 39,000 253,50

5 EFB4U001 m Tub de polietilè reticulat (pex) de diàmetre interior 25mm i un gruix de
2,30 mm de protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 10 bars, connectat a pressió i col·locat superficialment. (P -
87)

5,95 79,200 471,24

6 EFB4U004 m Tub de polietilè reticulat (pex) de diàmetre interior 20mm i un gruix de
1,90mm de protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 10 bars, connectat a pressió i col·locat superficialment. (P -
90)

5,16 108,660 560,69

7 EFB4U005 m Tub de polietilè reticulat (pex) de diàmetre interior 16mm i un gruix de
1,80mm de protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 10 bars, connectat a pressió i col·locat superficialment. (P -
91)

4,82 145,300 700,35

8 EFQ338DD m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de
diàmetre exterior 50 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 93)

8,81 15,000 132,15

9 EFQ338CK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, col·locat superficialment
(P - 92)

7,73 39,000 301,47

10 EFQ364BT m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, col·locat superficialment
(P - 96)

6,88 79,200 544,90

11 EFQ3649T m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de
diàmetre exterior 30 mm, de 9 mm de gruix, col·locat superficialment
(P - 95)

6,00 108,660 651,96

12 EFQ3647T m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de
diàmetre exterior 26 mm, de 9 mm de gruix, col·locat superficialment
(P - 94)

5,27 145,300 765,73

13 EN316JS7 u Clau d' escaire per connexió a aparells (lavabo,inodor, dutxa i urinari)
de 1/2´´ (P - 173)

7,83 60,000 469,80

14 EN314727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de pn i preu alt, muntada
superficialment (P - 170)

10,39 12,000 124,68

EUR
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15 EN315727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de pn i preu alt, muntada
superficialment (P - 171)

11,51 8,000 92,08

16 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de pn i preu alt, muntada
superficialment (P - 172)

15,90 5,000 79,50

17 EN317727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de pn i preu alt, muntada
superficialment (P - 174)

22,09 1,000 22,09

18 EN318A27 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
d'acer inoxidable 1.4408 (aisi 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64
bar de pn i preu alt, muntada superficialment (P - 175)

43,75 1,000 43,75

TOTAL Subcapítol 01.01.01 5.676,17

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 01 FONTANERIA

Subcapítol 02 PRODUCCIÓ ACS

1 EJAA3221 u Bescanviador de plaques solar d'acer inoxidable aisi 316, potència
20kw, pressió màxima de treball 6bars i temperatura màxima 100ºc
(P - 141)

350,00 1,000 350,00

2 EJAB1A21 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 2500 l de capacitat,
fabricats d'acer viitrificat i aïllament d'espuma rígida de poliuretà, de la
marca lapesa model mvv2500 o similar, incorpora bescanviador,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. incorpora
bescanviador de plaques. (P - 142)

8.356,95 1,000 8.356,95

3 EEU4U030 u Vas d'expansió tancat amb una capacitat màxima de 13l. incloent
subminisrament i muntatge. (P - 70)

122,28 2,000 244,56

4 EE228N6M u Caldera estanca de peu de condensació a gas, marca rendamax
model r-602, de 190,10kw de màxima potència calorífica, de planxa
d'acer per a calefacció i aigua calenta sanitària de 8 bar de pressió,
producció d'aigua calenta sanitària , per a gas natural, amb vàlvules, i
conjunt d'accessoris, col·locat. (P - 37)

23.350,00 1,000 23.350,00

5 EJABU001 u Acumulador solar de 2500 l de capacitat, fabricat d'acer viitrificat i
aïllament d'espuma rígida de poliuretà, de la marca saunier duval,
model bdle/2500 o similar, sense bescanviador, col·locat en posició
vertical amb fixacions murals i connectat. (P - 143)

6.215,00 1,000 6.215,00

6 EEA1U001 m Circuit primari complert per un sistema d'energia solar format per 15
captadors de 35,25m2 de superfície total organitzats en 3 bateries de
5 captadors cada un, canonades de coure rígid de 20/22mm de
diàmetre, incrementant el preu un 20% en concepte d'accessoris i
peces especials, totalment instal·lat i funcionant.
incloent camisa aillant de llana de vidre, de 27mm de diàmetre per
l'interior i 40mm a l'exterior i protegida per pintura protectora de
polietilè per les canonades exteriors.

(P - 50)

26,27 46,000 1.208,42

7 EEU11113 u Purgador automàtic d'energia solar, de llauto fos, per temperatures fins
a 150ºc, col·locat mitjançant unió roscada, inclus clau de tall 1/2´´,
totalment instal·lat i funcionant.
(P - 69)

30,17 1,000 30,17

8 ENH29527 u Bomba de recirculació del circuit primari d'energia solar tèrmica. (P -
179)

354,51 2,000 709,02

9 ENH2U002 u Vàlvula de tall d'esfera, de 3/4´´ (20mm(, de diàmetre de llauto
col·locat mitjançant unió roscada, totalment equipada, instal·ada i
funcionant. incloeny subministrament

(P - 181)

21,52 2,000 43,04
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10 ENH2U001 u Vàlvula de 3 vies tipus zona, cos de llautó fos amb connexions de 3/4´´
mascle, amb motor de tot-res alimentada a 220v, col·locada mitjançant
unió roscada, totalment instal·lat i funcionant. incloent subministre i
col·locació (P - 180)

50,95 1,000 50,95

11 EEA1B412 u Conjunt de 15 captadors solar per coberta plana, de la marca saunirer
duval de 2,35 m2 de superfície d'absorció, inclou col·locació i connexió
amb circuit primari. (P - 49)

3.742,07 1,000 3.742,07

TOTAL Subcapítol 01.01.02 44.300,18

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 01 FONTANERIA

Subcapítol 03 APARELLS SANITARIS I AIXETES

1 EJ12U001 u Plat de dutxa quadrat de 80x80cm de la marca roca i model easy de
porcela. inclou subministrament i col·locació. (P - 131)

66,78 26,000 1.736,28

2 EJ13U001 u Lavabo de pedestal de porcelana de la marca roca, model khroma o
similar. inclou subministrament i muntatge.  (P - 132)

137,38 21,000 2.884,98

3 EJ16U001 u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat de la marca roca,
model euret o similar, alimentació integrada, de color blanc i preu alt,
col·locat amb fixacions murals. (P - 136)

158,83 2,000 317,66

4 EJ14U001 u Inodor de porcellana esmaltada, adosat a paret amb sortida dual, de
color de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació. no s'inclou cinsterna ni tapa. (P - 133)

194,16 13,000 2.524,08

5 EJ14U002 u Secador de mans automàtic per sensor elèctric en banys i vestuaris de
1640w amb carcasa d'acer inoxidable, col·locat per mitjà d'ancoratges
de fixació a la paret, inclou subministrament i muntatge.
(P - 134)

151,20 10,000 1.512,00

6 EJ14U003 u Dispensor de paper higiènic industrial d'acer inoxidbale amb acabat
brillant, col·locat mitjançant ancoratges de fixació a la paret, inclou
subministre i muntatge. (P - 135)

15,20 13,000 197,60

7 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament
sobre el parament (P - 7)

59,21 16,500 976,97

8 EJ22112A u Aixeta de pas recte encastada temporitzada per dutxes amb rosetó
rodó, de marca roca o similar.

(P - 137)

83,51 26,000 2.171,26

9 EJ23112G u Aixeta mescladora temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat. (P -
138)

64,92 21,000 1.363,32

10 EJ24A121 u Cisterna de doble descàrrega 45/3l amb alimentació inferior per inodor
de la marca roca o similar
(P - 139)

85,50 13,000 1.111,50

11 EJ262127 u Aixeta temporitzada per a urinari (P - 140) 25,50 2,000 51,00

TOTAL Subcapítol 01.01.03 14.846,65

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 02 SANEJAMENT

1 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1,5 m de fondària,
en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora,
incloent càrrega i transport de les terres. (P - 1)

9,20 123,600 1.137,12

2 E225277F m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del pm (P - 3)

3,41 98,250 335,03
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3 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea
d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de dn 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 8)

12,02 19,100 229,58

4 ED11U001 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea
d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de dn 50 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 9)

12,74 5,100 64,97

5 ED11U002 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea
d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de dn 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 10)

18,90 7,800 147,42

6 ED15U001 m Baixant interior de la xarxa d'evacució d'aigües pluvials, format per tub
de pvc sèrie b, de 50mm de diàmetre, unió amb adhesiu. inclou
subministrament i muntatge del material auxiliar.
(P - 12)

7,60 8,800 66,88

7 ED15U002 m Baixant interior de la xarxa d'evacució d'aigües pluvials, format per tub
de pvc sèrie b, de 75 mm de diàmetre, unió amb adhesiu. inclou
subministrament i muntatge del material auxiliar. (P - 13)

10,72 44,000 471,68

8 ED15U003 m Baixant interior de la xarxa d'evacució d'aigües pluvials i/o fecals,
format per tub de pvc sèrie b, de 110 mm de diàmetre, unió amb
adhesiu. inclou subministrament i muntatge del material auxiliar. (P -
14)

16,41 39,200 643,27

9 ED7FBB9P m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea aplicació b
segons norma une-en 1329-1, de dn 110 mm, penjat al sostre. incloent
material auxiliar, abraçadores per subjectar col·lectors. (P - 22)

27,26 12,000 327,12

10 ED7FU001 m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea aplicació b
segons norma une-en 1329-1, de dn 50 mm, penjat al sostre. incloent
material auxiliar, abraçadores per subjectar col·lectors. (P - 24)

13,82 8,750 120,93

11 ED7FR312 m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de dn 110 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de rigidesa anular,
segons norma une-en 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 23)

13,36 90,200 1.205,07

12 ED7FU003 m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de dn 125 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de rigidesa anular,
segons norma une-en 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 25)

14,80 163,300 2.416,84

13 ED7FU004 m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de dn 160 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de rigidesa anular,
segons norma une-en 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 26)

18,28 50,000 914,00

14 ED7FU005 m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de dn 200 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de rigidesa anular,
segons norma une-en 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 27)

23,33 6,000 139,98

15 ED7FU006 m Escomesa general de sanejament a la xarxa general del municipi, de
pvc llis, sèrie sn-4, rigidesa anular nominal de 4kn/m², de 250 mm de
diámetro, enganxat mitjançant adhesiu. (P - 28)

89,44 4,000 357,76

16 ED7FU007 m Camnaló circular de pvc amb òxid de titani, per encolar, de 200mm de
diàmetre, de color gris.

(P - 29)

12,94 88,000 1.138,72

17 EDKZU002 u Pericó de pas registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions
50x50x70cm, amb tapa prefabricada de formigó armat, sobre solera
de formigó en massa, incluent l'excavació manual i el terraplent del
trasdós.
(P - 32)

206,97 15,000 3.104,55

18 EDKZH9B4 u Pericó de pas registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions
50x50x70cm, amb tapa prefabricada de formigó armat, sobre solera
de formigó en massa, incluent l'excavació manual i el terraplent del
trasdós.
(P - 30)

232,15 6,000 1.392,90

19 EDKZU001 u Pericó de pas registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions
60x60x80cm, amb tapa prefabricada de formigó armat, sobre solera
de formigó en massa, incluent l'excavació manual i el terraplent del
trasdós.

245,95 2,000 491,90
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(P - 31)
20 EDKZU003 u Pericó de pas registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions

60x60x80cm, amb tapa prefabricada de formigó armat, sobre solera
de formigó en massa, incluent l'excavació manual i el terraplent del
trasdós.
(P - 33)

258,95 4,000 1.035,80

21 EDKZU004 u Pericó sifònic d'aigües residuals, registrable, d'obra de fàbrica, de
dimensions 50x50x100cm, amb tapa prefabricada de formigó armat,
sobre solera de formigó en massa, incluent l'excavació manual i el
terraplent del trasdós.
(P - 34)

2,25 1,000 2,25

22 EDKZU005 u Pericó sifònic d'aigües pluvials, registrable, d'obra de fàbrica, de
dimensions 60x70x100cm, amb tapa prefabricada de formigó armat,
sobre solera de formigó en massa, incluent l'excavació manual i el
terraplent del trasdós.
(P - 35)

278,07 1,000 278,07

23 EDKZU006 u Pericó a peu de baixant, registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions
50x50x50cm, amb tapa prefabricada de formigó armat, sobre solera
de formigó en massa, incluent l'excavació manual i el terraplent del
trasdós.
(P - 36)

196,00 1,000 196,00

24 ED15Q811 m Conducte de ventilació de tub de pvc de paret massissa segons norma
une-en 1451-1, de dn 100 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 11)

18,17 6,000 109,02

25 E222U001 m Canaleta prefabricada de polipropilé, en trams de 1000 mm de
longitud, 130mm d'ample i 52 mm d'alt, amb una reixeta passarela
d'acer galvanitzat per la recollida d'aigues residuals de la zona de les
dutxes del vestuari.

(P - 2)

15,20 19,200 291,84

26 ED51U002 u Bonera de pvc rígid, de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana,
col·locada fixacions mecàniques. ubicada al interior edifici. (P - 17)

29,50 11,000 324,50

27 ED51YA53 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta plana, amb
cassoleta d'acer galvanitzat amb sistema de fixació modular mitjançant
anell de subjecció a pressió que garantitza l'estanqueitat entre
membrana i cassoleta , connexió per a tub de sortida de 63 mm de
diàmetre de pvc, reixa protectora de 160 mm de diàmetre i 75 mm
d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 110 mm de diàmetre
d'alumini lacat, col·locada (P - 21)

197,50 1,000 197,50

28 ED51U003 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta plana, amb
cassoleta d'acer galvanitzat amb sistema de fixació modular mitjançant
anell de subjecció a pressió que garantitza l'estanqueitat entre
membrana i cassoleta , connexió per a tub de sortida de 75 mm de
diàmetre de pvc, reixa protectora de 160 mm de diàmetre i 75 mm
d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 130 mm de diàmetre
d'alumini lacat, col·locada (P - 18)

211,04 1,000 211,04

29 ED51U004 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta plana, amb
cassoleta d'acer galvanitzat amb sistema de fixació modular mitjançant
anell de subjecció a pressió que garantitza l'estanqueitat entre
membrana i cassoleta , connexió per a tub de sortida de 90 mm de
diàmetre de pvc, reixa protectora de 160 mm de diàmetre i 75 mm
d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 160 mm de diàmetre
d'alumini lacat, col·locada (P - 19)

270,20 4,000 1.080,80

30 ED51U005 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta plana, amb
cassoleta d'acer galvanitzat amb sistema de fixació modular mitjançant
anell de subjecció a pressió que garantitza l'estanqueitat entre
membrana i cassoleta , connexió per a tub de sortida de 110 mm de
diàmetre de pvc, reixa protectora de 160 mm de diàmetre i 75 mm
d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 2300 mm de
diàmetre d'alumini lacat, col·locada (P - 20)

397,41 4,000 1.589,64

31 ED1Q1132 m Aïllament acústic per a baixants fins a 110 mm de diàmetre, amb
banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de gruix, incloent la part
proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat mitjà,
col·locat adherit superficialment (P - 15)

11,55 16,000 184,80
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TOTAL Capítol 01.02 20.206,98

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 03 CALEFACCIÓ

1 EE91124C u Conjunt de col·lectors per a terra radiant de llautó, amb element
impulsor amb detentor, element de retorn amb vàlvules
termostatitzables, amb un màxim de dotze sortides per a tub de 16
mm de diàmetre nominal, amb vàlvules, ràcors i elements de muntatge
necessaris, col·locat amb fixacions murals i connectat (P - 46)

374,44 3,000 1.123,32

2 EE9Z1M16 u Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins
a 12 sortides, amb tapa i pany de seguretat, encastat (P - 48)

185,50 3,000 556,50

3 EEUEU045 u Dipòsit d'inèrcia de 370 l de capacitat, de planxa d'acer galvanitzat
amb aïllament de poliuretà i recobriment exterior d'alumini, col·locat en
posició vertical i connectat, de la marca baxi, model asa 370-in o
similar. (P - 71)

664,20 1,000 664,20

4 EEV21112 u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°c, de
doble contacte a 230 v i 10 a, preu mitjà, muntat superficialment (P -
72)

66,80 10,000 668,00

5 EEV21E00 u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada
i connectada (P - 73)

57,92 1,000 57,92

6 EF52C3B2 m Tub de coure de distribució d'aigua calenta de calefacció format per un
tub de coure rígid, de 40/42mm de diàmetre, col·locat superficilament
en l'interior de l'edifici, amb aillament mitjançant espuma flexible de
poliuretà de 27mm de gruix. incloent impulsió i retorn.
(P - 80)

38,55 4,000 154,20

7 EF52U002 m Tub de coure de distribució d'aigua calenta de calefacció format per un
tub de coure rígid, de 33/35mm de diàmetre, col·locat superficilament
en l'interior de l'edifici, amb aillament mitjançant espuma flexible de
poliuretà de 27mm de gruix. incloent impulsió i retorn.

(P - 82)

34,97 108,500 3.794,25

8 EF52U001 m Tub de coure de distribució d'aigua calenta de calefacció format per un
tub de coure rígid, de 51/54mm de diàmetre, col·locat superficilament
en l'interior de l'edifici, amb aillament mitjançant espuma flexible de
poliuretà de 27mm de gruix. incloent impulsió i retorn.

(P - 81)

50,72 3,000 152,16

9 ENH2U012 u Bomba monobloc de cos fos, de tres velocitats amb una potència de
0,10kw. inclou les vàlvules i accessoris necessaris pel seu
funcionament.
(P - 182)

361,44 3,000 1.084,32

10 EN111G77 u Vàlvula d'esfera de llauto niqulelada per roscar d'1 1/4´´ pel circuits de
calefacció. incloent subministrament i muntatge.
(P - 168)

19,23 2,000 38,46

11 EN11U012 u Vàlvula d'esfera de llauto niqulelada per roscar d'1 1/2´´ pel circuits de
calefacció. incloent subministrament i muntatge.
(P - 169)

25,67 1,000 25,67

12 EE91U001 m2 Sistema de calefacció per terra radiant amb panell compost per una
barrera de vapor de polietilé (pe) de 200x10mm, un panell de poliestiré
expandit (eps), tub de polietilé reticulat (pex) amb barrera d'oxigen i
capa de morter autoanivellant de 50mm d'espessor.
(P - 47)

55,07 449,000 24.726,43

13 EEU4U030 u Vas d'expansió tancat amb una capacitat màxima de 13l. incloent
subminisrament i muntatge. (P - 70)

122,28 1,000 122,28

TOTAL Capítol 01.03 33.167,71

EUR
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Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 04 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Subcapítol 01 MAQUINARIA

1 EEF47F67 u Unitat exterior d'aire acondicionat, sistema aire-aire multi-split amb
caudal variable de refrigerant (vrf), control de temperatura variable del
refrigerant per gas r-410a, alimentació trifàsica (400v/50hz), model
kmf-400 dn3, de la marca kaysun, potència frigorífica nominal 40kw,
eer= 3,36, consum elèctric nominal en refrigeració 11,90kw.
dimensions 1360x1650x540mm, 240kg, nivell sonor 62 db, cabal d'aire
16.575 m³/h. permet connectar fins a 12 unitats interior disposa de
compresor i ventilador dc inverter.

(P - 51)

14.670,00 1,000 14.670,00

2 EEF4U002 u Unitat exterior compacta, roof-top de caudal constant, per alimentar
pista poliesportiva i rocòdrom, de la marca kaysun, model krt-530,
potència frigorífica nominal de 53kw, eer=2,84 i consum eleèctric
nominal en refrigeració 18,60kw.
dimensions de 2229x1245x1825 mm, amb un pes de 730 kg, nivell
sonor de 72db i amb un cabal d'aire màxim de 16.650 m³/h.
inclou subministrament i muntatge tant de la màquina com del suport
per evitar vibracions.

(P - 53)

17.900,00 1,000 17.900,00

3 EEF4U001 u Unitat exterior compacta, roof-top de caudal constant, de la marca
kaysun, model krt-350, potència frigorífica nominal de 35kw, eer=2,96 i
consum eleèctric nominal en refrigeració 11,80kw.
dimensions de 2165x1002x1335 mm, amb un pes de 450 kg, nivell
sonor de 72db i amb un cabal d'aire màxim de 11.494  m³/h.
inclou subministrament i muntatge tant de la màquina com del suport
per evitar vibracions.

(P - 52)

11.540,00 1,000 11.540,00

4 EEJ11212 u Unitat interior per conductes de disposició horitzontal de la marca
kaysun model kpdhf-140 dn3.0, per instal·lació a dos tubs de
líquid/gas refrigerant, amb un cabal d'aire màxim de 2.800 m3/h amb
una potència frigorífica de 14kw i un nivell sonor de 48db. s' inclou
estructura de suportació, safata de recollida de condensats i bomba de
d'evacuació de condensats. inclou subministrament i muntatge, i tot en
funcionament. (sostre planta primera) (P - 54)

2.150,00 2,000 4.300,00

5 EEJ1U001 u Unitat interior per conductes de disposició horitzontal de la marca
kaysun model kpdhf-90 dn3.0, per instal·lació a dos tubs de líquid/gas
refrigerant, amb un cabal d'aire màxim de 1.650 m3/h amb una
potència frigorífica de 9kw i un nivell sonor de 45db. s' inclou
estructura de suportació i safata de recollida de condensats . inclou
subministrament i muntatge, i tot en funcionament. (sostre planta
primera) (P - 55)

1.750,00 1,000 1.750,00

TOTAL Subcapítol 01.04.01 50.160,00

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 04 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Subcapítol 02 DIFUSIÓ

1 EEK91107 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 250 mm de diàmetre, de
la marca trox o similar, fixat al pont de muntatge. (P - 59)

71,20 22,000 1.566,40

2 EEK9U001 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300mm de diàmetre, de
la marca trox o similar, fixat al pont de muntatge. (P - 60)

81,50 16,000 1.304,00
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3 EEKE2C81 u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en lateral
de conducte circular vist de 350 mm de diàmetre de connexió i 166
mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, de la
marca trox, model dues. inclou subministrament i muntatge. (P - 64)

149,95 30,000 4.498,50

4 EEKA1E48 u Reixa de retorn rectangular d'alumini anoditzat platejat, de 325x225
mm, de la marca trox o similar, fixat al bastiment de muntatge (P - 61)

62,23 16,000 995,68

5 EEKAU001 u Reixa de retorn rectangular d'alumini anoditzat platejat, de 425x225
mm, de la marca trox o similar, fixat al bastiment de muntatge (P - 62)

72,25 35,000 2.528,75

6 EE51D0BA m2 Conducte autoportant rectangular per la distribució d'aire de ventilació
i/o climatització de fibra,format per un panell de llana de vidre d'alta
densitat revestit per ambdues cares d'alumini, per l'exterior: alumini i
malla de reforç, que actuarà com a barrera de vapor i per la cara
interior: alumini i kraft (alumini aïllant). (P - 44)

28,52 262,636 7.490,38

7 EE618JS1 m2 Conducte rectangular de xapa galvanitzada aillada per l'interior,
contruit amb un panell rígid d'alta densitat de llana de vidre de 25mm,
revestit per la cada exterior de xapa i per la cara interior de paper
kraft-alumini que actuarà com a barrera de vapor per evitar
condensacions, amb unions de perfil metàl·lic complet i instal·lat
segons plànols i especificacions tècniques i recomenacions del
fabricant.
s'inclouen brides, embocadures, tolves i tots els accessoris
necessaris per al seu correcte muntatge i funcionament, segons
plànols i especificacions tècniques.
(P - 45)

29,87 383,228 11.447,02

TOTAL Subcapítol 01.04.02 29.830,73

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 04 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Subcapítol 03 CIRCUIT FRIGORÍFIC I CONTROL

1 EF5B44B2 m Tub de coure de 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons
norma une-en 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i
subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P - 83)

7,84 24,000 188,16

2 EF5B64B2 m Tub de coure de 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons
norma une-en 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i
subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P - 85)

8,61 24,000 206,64

3 EF5B54B2 m Tub de coure de 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons
norma une-en 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i
subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P - 84)

8,48 19,000 161,12

4 EF5BU001 m Tub de coure de 7/8´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons
norma une-en 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i
subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P - 86)

9,05 19,000 171,95

5 EEV2U001 u Termòstat d'ambient independent per control de temperatura de cada
sala amb regulació de 17 a 24ºc. inclou subministrament i muntatge
superficial a la paret.
(P - 74)

66,80 5,000 334,00

6 EEV2U002 u Sonda interior ubicada a cada sala climatitzada de detecció de la taxa
de c02 i l'ocupació de la sala. inclou subministrament i muntatge
superficial a sostre.
(P - 75)

57,92 5,000 289,60

7 EEV32A51 u Controlador ddc per a regulació i control d'instal·lacions, amb
processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de
dades i 5 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat (P - 76)

462,65 1,000 462,65

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS POLIESPORTIU MAS IGLESIAS
REUS (TARRAGONA)

PRESSUPOST Data: 26/09/16 Pàg.: 9

TOTAL Subcapítol 01.04.03 1.814,12

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 05 VENTILACIÓ

1 EEMHU150 u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 4250 m3/h i una pressió
estàtica màxima de 300 pa, amb alimentació trifàsica 400v i 2,20 kw
de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat. (P - 68)

5.780,00 1,000 5.780,00

2 EEK11JS4 u Boca d' extracció autorregulable, pels vestuaris dels àrbitres, de
poliestiré blanc de la marca soler & palau, model barj 72, de 125mm
de diàmetre i 72m3/h de cabal. inclou accessoris de muntatgei ve
totalment muntada.
(P - 56)

18,53 14,000 259,42

3 EEK1U001 u Boca d' extracció autorregulable, pels banys i lavabos, de poliestiré
blanc de la marca soler & palau, model barj 54, de 125mm de diàmetre
i 54m3/h de cabal. inclou accessoris de muntatgei ve totalment
muntada.
(P - 57)

18,53 2,000 37,06

4 EEK1U002 u Boca d' extracció autorregulable, pels vestuaris dels jugadors, de
poliestiré blanc de la marca soler & palau, model barj 150, de 125mm
de diàmetre i 150m3/h de cabal. inclou accessoris de muntatgei ve
totalment muntada.
(P - 58)

30,46 8,000 243,68

5 EEM93332 u Ventilador en línia per a conducte circular, de la marca sodeca model
sv-315/h, per a un diàmetre de 300 mm, motor monofàsic,una potència
instal·lada de 0,12 kw per a un cabal màxim de 2100 m3/h i el nivell
de pressió sonora de 50 db(a) . inclou un temporitzador muntat en el
conducte (ubicat a planta baixa per l'extracció de vestuaris). (P - 65)

538,10 1,000 538,10

6 EEM9U001 u Ventilador en línia per a conducte circular, de la marca sodeca, model
sv-250/h, per a un diàmetre de 225 mm, motor monofàsic,una potència
instal·lada de 0,18 kw per a un cabal màxim de 1300 m3/h i el nivell
de pressió sonora de 46 db(a) . inclou un temporitzador muntat en el
conducte. (ubicat a planta baixa per l'extracció de banys) (P - 66)

330,44 1,000 330,44

7 EEM9U002 u Ventilador en línia per a conducte circular, de la marca sodeca, model
sv-200/h, per a un diàmetre de 200mm, motor monofàsic,una potència
instal·lada de 0,12 kw per a un cabal màxim de 880 m3/h i el nivell de
pressió sonora de 44 db(a) . inclou un temporitzador muntat en el
conducte. (ubicat a planta baixa per l'extracció de banys) (P - 67)

310,20 1,000 310,20

8 EEKCA105 u Regulador de cabal constant en un rang de pressió entre 100 i 500 pa,
fabricat amb xapa d'acer galvanitzat, de la marca koolair, model
rcqk-d.inclou accessoris de muntatge i ve totalment muntada. (P - 63)

152,20 3,000 456,60

9 EE51D0BA m2 Conducte autoportant rectangular per la distribució d'aire de ventilació
i/o climatització de fibra,format per un panell de llana de vidre d'alta
densitat revestit per ambdues cares d'alumini, per l'exterior: alumini i
malla de reforç, que actuarà com a barrera de vapor i per la cara
interior: alumini i kraft (alumini aïllant). (P - 44)

28,52 130,960 3.734,98

10 EE44U001 m Conducte circular, per extracció d'aire de banys i vestuaris, d'acer
galvanitzat, de 100mm de diàmetre i de 0,5mm d'espessor. inclou
accessoris de muntatge i elements de fixació. (P - 38)

5,37 41,300 221,78

11 EE44U002 m Conducte circular, per extracció d'aire de banys i vestuaris, d'acer
galvanitzat, de 150mm de diàmetre i de 0,5mm d'espessor. inclou
accessoris de muntatge i elements de fixació. (P - 39)

7,22 13,500 97,47

12 EE44U003 m Conducte circular, per extracció d'aire de banys i vestuaris, d'acer
galvanitzat, de 200 mm de diàmetre i de 0,5mm d'espessor. inclou
accessoris de muntatge i elements de fixació. (P - 40)

9,09 27,500 249,98

13 EE44U004 m Conducte circular, per extracció d'aire de banys i vestuaris, d'acer
galvanitzat, de 225 mm de diàmetre i de 0,5mm d'espessor. inclou
accessoris de muntatge i elements de fixació. (P - 41)

9,93 13,420 133,26
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14 EE44U006 m Conducte circular, per extracció d'aire de banys i vestuaris, d'acer
galvanitzat, de 250 mm de diàmetre i de 0,5mm d'espessor. inclou
accessoris de muntatge i elements de fixació. (P - 43)

11,25 1,500 16,88

15 EE44U005 m Conducte circular, per extracció d'aire de banys i vestuaris, d'acer
galvanitzat, de 300 mm de diàmetre i de 0,5mm d'espessor. inclou
accessoris de muntatge i elements de fixació. (P - 42)

13,14 9,300 122,20

TOTAL Capítol 01.05 12.532,05

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 06 GAS

1 EK12A227 u Armari de regulació normalitzat de designació a-25 per a un cabal
màxim de 25m3/h, entrada de polietilè de 32 mm de diàmetre, sortida
amb tub de coure de 40x42 mm, pressió d'entrada mitjana b, pressió
de sortida 22 mbar, compost de presa de pressió a l'entrada, vàlvula
portamanòmentre, clau de tall d'entrada de per coure de 40/42mm de
diàmetre, filtre, regulador de pressió de sortida amb vàlvula de
seguretat per excés de pressió incorporada a l'entrada del comptador
g-16(no inclós) i armari de poliéster de fibra de vidre autoextingible de
536x516x228mm. s'incloent elements de fixació i vaina de pvc.
totalment muntat, connectat i provat.

(P - 146)

675,25 1,000 675,25

2 EK246316 u Comptador de designació g16 segons une 60510 amb connexions
roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa
i muntat entre tubs (P - 147)

457,65 1,000 457,65

3 EF52C3B2 m Tub de coure de distribució d'aigua calenta de calefacció format per un
tub de coure rígid, de 40/42mm de diàmetre, col·locat superficilament
en l'interior de l'edifici, amb aillament mitjançant espuma flexible de
poliuretà de 27mm de gruix. incloent impulsió i retorn.
(P - 80)

38,55 28,800 1.110,24

4 ENG6A114 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del
tipus nc (normalment tancada), alimentació a 230 v a.c., amb
connexions roscades d' 1 1/2'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada
(P - 178)

152,15 1,000 152,15

5 ENG1U010 u Clau d'esfera de llautó amb maneta, pota i bloqueig, amb rosca
cilíndria gas mascle-mascle de 1 1/2´´ de diàmetre, incluits els
materials auxiliars de muntatge.totalament col·locada i funcionant.
(P - 176)

22,25 0,000 0,00

6 ENG1U011 u Sistema de detecció automàtica de gas natural compost per dues
sondes connectades a la central de detecció automàtica de gas
natural per 1 zona (sala de calderes), muntada sobre paret, amb un
grau de protecció ip 54 i 1 sirena.
(P - 177)

850,25 1,000 850,25

7 EKK15331 u Reixeta de ventilació estampada alumini de 30x30 cm, fixada
mecànicament (P - 149)

14,50 1,000 14,50

8 EKK15221 u Reixeta de ventilació estampada alumini de 20x20 cm, fixada
mecànicament (P - 148)

10,72 1,000 10,72

TOTAL Capítol 01.06 3.270,76

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 07 ELECTRICITAT

Subcapítol 01 ENLLUMENAT I EMERGÈNCIES

1 EH2DALC7 u Downlight encastat a sostre de la marca lg, model led 8 inch de 33w,
flux lumiós de 2700 lumens i una temperatura de color 4000ºk.

95,50 49,000 4.679,50
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referència d3340a-08r. totalment instal·lat i funcionant.

(P - 122)
2 EH2DU001 u Downlight encastat a sostre de la marca lg, model led 6 inch de 13 w,

flux lumiós de 1100 lumens i una temperatura de color 5000k.
referència d3340a-08r. totalment instal·lat i funcionant.

(P - 123)

75,50 44,000 3.322,00

3 EHB172LD u Llumenera penjada de sostre de la marca lcg, model led slimart blade
satin amb una potència de 25w, una temperatura de color de 5000k i
un flux luminós de 1850 lumens. totalment instal·lat i funcionant. (P -
126)

162,50 44,000 7.150,00

4 EHB1U001 u Llumenera quadrada encastada a sostre de la marca lg, model led
lensed troffers amb una potència de 53w formada per dues làmpades
fluorescents, amb una temperatura del color de 3500k i un flux luminós
de 3500 lumens. totalment instal·lat i funcionant.
(P - 127)

95,50 17,000 1.623,50

5 EHB1U002 u Llumenera lineal per empotrar, per una laàmpada fluorescent de 19 w,
de la marca lg, model led tube 1200mm amb un flux luminós de 2000
lumens i una temperatura del color de 4000k. totalment instal·lat i en
funcionament. (P - 128)

130,51 46,000 6.003,46

6 EHB1U003 u Projector encastat a sostre fabricat amb alumini d'injecció
termoesmaltat amb un alt poder de disipasió del color, de la marca
lledo, model od-1780 + od-1040 amb una potència de 400w, per
alimentar sala de grans dimensions, flux luminós de 22.000 lumens i
un grau de protecció ip 40. totalment instal·lat i en funcionament. (P -
129)

825,25 29,000 23.932,25

7 EH61E8JS u Lluminària d'emergència autònoma, de forma rectangular amb
dimensions 320 x 111 mm. i 65 mm. de fons, de la marca legrand,
model b65new.potència: 6 w funcionament: no permanent led.
autonomia (h): 1. pilot testimoni de càrrega: led. grau de protecció:
ip42 ik04. flux emerg de 100 lumens. tensió d'alimentació: 220-230v
50/60hz.totalment instal·lat i funcionant. (P - 124)

52,25 34,000 1.776,50

8 EH61U001 u Lluminària d'emergència autònoma, de forma rectangular amb
dimensions 320 x 111 mm. i 65 mm. de fons, de la marca legrand,
model b66 lvs2.potència: 11 w funcionament: no permanent led.
autonomia (h): 1. pilot testimoni de càrrega: led. grau de protecció:
ip42 ik04. flux emerg de 450 lumens. tensió d'alimentació: 220-230v
50/60hz.totalment instal·lat i funcionant. (P - 125)

111,78 13,000 1.453,14

TOTAL Subcapítol 01.07.01 49.940,35

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 07 ELECTRICITAT

Subcapítol 02 QUADRES

1 EG144702 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, per a subquadre de
distribució, en muntatge superficial, de 18 moduls de 50mm, de
1200x700mm. inclou aparamenta per a protecció de sobreteinsions,
sobreintensitats, contra contactes directes i indirectes, marca legrand.
totalment instal·lat i en funcionament. (P - 97)

1.250,20 3,000 3.750,60

2 EG14U001 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, per a subquadre de
distribució, en muntatge superficial, de 8 moduls de 50mm, de
420x300mm. inclou aparamenta per a protecció de sobreteinsions,
sobreintensitats, contra contactes directes i indirectes, marca legrand.
totalment instal·lat i en funcionament. (P - 98)

517,77 2,000 1.035,54

3 EG14U003 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, per a subquadre de
distribució, en muntatge superficial, de 22 moduls de 50mm, de
1700x900mm. inclou aparamenta per a protecció de sobreteinsions,
sobreintensitats, contra contactes directes i indirectes, marca legrand.
totalment instal·lat i en funcionament. (P - 99)

1.750,50 1,000 1.750,50
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4 EG14U004 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, per a subquadre de
distribució, en muntatge superficial, de 11 moduls de 50mm, de
650x600mm. inclou aparamenta per a protecció de sobreteinsions,
sobreintensitats, contra contactes directes i indirectes, marca legrand.
totalment instal·lat i en funcionament. (P - 100)

2.150,20 1,000 2.150,20

TOTAL Subcapítol 01.07.02 8.686,84

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 07 ELECTRICITAT

Subcapítol 03 CABLEJAT I DISTRIBUCIÓ

1 EG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus tmf10 per a subministrament
trifàsic individual superior a 15 kw, per a mesura indirecta, potència
entre 55 i 111 kw, tensió de 400 v, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure
els fusibles), sense equip de comptage, amb iga tetrapolar (4p) de 160
a regulable entre 80 i 160 a i poder de tall de 10 ka, sense protecció
diferencial, col·locat superficialment (P - 102)

503,88 1,000 503,88

2 EG242202 m Derivació individual trifàsica formada per cables unipolars amb
conductors de coure, rz1-k (as) de 4x95 +50 mm2, sent lliures
d'halogens per una tensió nominal de 0,6/1kv, sota un tub protector de
pvc llis de 125mm de diàmetre.

(P - 104)

66,00 21,000 1.386,00

3 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb
designació rz1-k (as), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. (P -
106)

1,65 614,000 1.013,10

4 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb
designació rz1-k (as), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 107)

2,04 1.030,000 2.101,20

5 EG312344 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb
designació rz1-k (as), tripolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 108)

4,25 55,000 233,75

6 EG312634 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb
designació rz1-k (as), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
109)

2,79 38,000 106,02

7 EG312664 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb
designació rz1-k (as), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
110)

8,24 76,000 626,24

8 EG312676 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb
designació rz1-k (as), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 111)

11,55 5,000 57,75

9 EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de
protecció ip-40, encastada (P - 101)

15,28 97,000 1.482,16

10 EG2DB8D8 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport (P - 105)

33,15 243,000 8.055,45

TOTAL Subcapítol 01.07.03 15.565,55
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Subcapítol 04 MECANISMES
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1 EG731JS2 u Detectors de presència per a automatització del sistema d'enllumenat.
muntatge encastat en sostre. ràdio de cobertura en sostre de 7m amb
angle de 360 º per a tot tipus de càrregues. regulació per temps
(1s-10min), sensibilitat lluminosa (2-2000lux) i distància de
captación.ip-20. totalment instal · lat i funcionant (P - 118)

41,56 13,000 540,28

2 EG62JSP1 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2p), 16 ax/250 v, amb tecla,
preu alt, encastat. inclou, caixa per encastar, marc, marc intermig i
tecla, color i material a triar (blanc, marfil, gris, grafit, alumini o bronce),
segons espai ,per direcció facultativa. totalment instal·lat i funcionant.
(P - 115)

15,87 11,000 174,57

3 EHT1JSX3 u Sensor d'aprofitament de la llum solar per regular el nivell dil·luminació
de les lluminàries en funció del flux lumínic de llum natural que entra al
local. inclou cablejat de connexió entre ell i les lluminàries. totalement
instal·lat i en funcionament.

(P - 130)

132,50 8,000 1.060,00

4 EG63JT99 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2p+t), 16 a 250 v, amb tapa, preu mitjà, muntage en bastidor de punt
de treball. model simon 27 o equivalent color, blanc, alumini o grafit
segons direcció facultativa. totalment install·ati funcionant. (P - 116)

9,11 57,000 519,27

5 EG61JST1 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball
de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat
encastat a paret. (P - 112)

27,09 5,000 135,45

6 EG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1p), 10
ax/250 v, amb tecla, preu alt, encastat (P - 114)

13,99 6,000 83,94

7 EG63U001 u Presa de corrent estanca amb contacte a terra (2p+1) tipus shucko,
amb grau de protecció ip 55, monobloc, de gama bàsica intesitat
asingada de 16v i tensió de 220v, amb tapa i caixa amb tapa de color
gris instal·lada en superfície.
(P - 117)

16,11 41,000 660,51

8 EG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1p), 10 ax/250 v, amb tecla,
preu alt, encastat (P - 113)

10,22 34,000 347,48

TOTAL Subcapítol 01.07.04 3.521,50
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Capítol 07 ELECTRICITAT

Subcapítol 05 POSTA A TERRA I PARALLAMPS

1 EM91JS01 u El model escollit és un pdc 6.4 nivell 3 de protecció amb un radi de
coberta de 105m, complint cte, i una altura de 60m de la marca
ingesco.

parallamps amb cebat electronic model pdc 6.4de la marca ingesco o
similar,radi de 105 m (nivell 3). fabricat amb acer inoxidable format
per un bloc energetic encapsulat amb una protecció exterior metalica,
un controlador de carrega i un amplificador que emet impulsos d'alta
fequencia i punta captadora. inclou peça d'adaptació al mastil,
viaxispes, joc d'anclatges amb placa i cargols metal.lics, mastil de 6
metres amb dos trams, 1 baixant fins a pericó de posta a terra
corresponent mitjançant cable trenat de coure electrolitic de 50mm2 nu
fixat mitjançant supots de bronce m-8, 3 cada metre segons une
21186, : tub de protecció per al ultims tres metres de ferro galvanitzat
o de pvc rígid de diàmetre 50mm en tot el seu recorregut, posta a terra
de menys de 10 ohms formada per arqueta de registre de 300x300
mm, barra equipotencial i tres electrodes de coure de 2000mmx14mm
amb grapa de conexió i contador d'impactes de llamps-. incloyu via
xispes per antenes. totalment instal.lat i funcionanat (P - 161)

1.769,20 1,000 1.769,20
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2 EGD143RR m Conductor de terra realitzat amb cable de coure nu de 35mm2, unions
mitjançant soldadura aluminotèrmica a l'armadura de cada sabata.
(P - 121)

4,80 190,000 912,00

3 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2000 mm de llargària de 15 mm de diàmetre, clavada a
terra. (P - 120)

23,64 8,000 189,12

TOTAL Subcapítol 01.07.05 2.870,32
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Capítol 07 ELECTRICITAT

Subcapítol 06 SUBMINISTRAMENT DE RESERVA

1 EGC16011 u Grup electrògen de construcció fixa, de 60 kva de potència en servei
d'emergència, trifàsic, de 400 v de tensió, accionament amb motor
dièsel, amb quadre de control, instal·lat. (P - 119)

9.421,68 1,000 9.421,68

TOTAL Subcapítol 01.07.06 9.421,68
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Capítol 08 TELECOMUNICACIONS, SEGURETAT I MEGAFONIA

Subcapítol 01 INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONS (ICT)

1 EPD1E1B1 u Pericó d'entrada, de 400x400x600 mm, fins a 20 pau, en canalització
externa. (P - 196)

317,82 1,000 317,82

2 EPD1U001 m Canalització externa soterrada des de el punt d'entrada general format
per 3 tubs de pvc de 63 mm de diàmetre, executada en una rasa de
45x73cm, amb tubs embeguts en un prisma de formigó hm-20 de
central, s'inclou excació de terres mitjançant maquinària i terraplenat
mitjançant terres procedents de l'excavació en tongades inferior a
25cm. (P - 197)

30,13 5,560 167,52

3 EPD11151 u Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ict, amb cos de planxa
d'acer lacat amb aïllament interior i amb porta de planxa d'acer lacat,
de 500x700x150 mm, muntada superficialment (P - 195)

169,92 1,000 169,92

4 EP431303 m Canalització d'enllaç superior fix en superfície formada por 4 tubs de
pvc rígid de 40 mm de diàmetre, per a edifici plurifamiliar. (P - 187)

16,25 20,000 325,00

5 EPD71AG5 u Armari per a recinte d'instal·lacions de telecomunicacions únic (RITU),
de construcció monobloc, amb cos de planxa d'acer lacat i 2 portes de
planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de
2000x1000x500 mm, muntat sobre el paviment, inclosos tots els
accessoris necessaris per al muntatge (P - 201)

805,27 1,000 805,27

6 EP43U001 m Canalització interior d'usuari per l'estesa de cables, formada per 1 tub
de pvc flexible, reforçats de 20 mm de diàmetre. (P - 188)

1,59 60,000 95,40

7 EPD4AB20 u Caixa de registre de pas per a instal·lacions d'ict, amb base de
material plàstic i tapa aïllant, de tipus b, de 100x100x40 mm,
encastada (P - 198)

4,88 6,000 29,28

8 EPD4AC30 u Caixa de registre de pas per a instal·lacions d'ict, amb base de
material plàstic i tapa aïllant, de tipus c, de 100x160x40 mm,
encastada (P - 199)

5,81 6,000 34,86

9 EPD4U001 u Registre de presa per a bat o presa d'usuari de 64x64x42mm,
encastat a paret.

(P - 200)

6,65 9,000 59,85

10 EP7E2000 u Punt de connexió a wifi formada per 1 presa schuko i 1 presa rj45.
totalment instal·lat i funcionant. (P - 194)

31,25 1,000 31,25
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11 EP246211 u Obreportes elèctric d'accionament normal per a sistemes digitals o 2
fils sense palanca de desbloqueig, col·locat encastat. (P - 183)

108,25 2,000 216,50

12 EP4A2211 m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus multimode
62,5/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció
interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons une-en
60332-1-2, instal·lat (P - 190)

4,02 60,000 241,20

13 EP4T1000 u Unió per fusió de fibra òptica (P - 191) 17,13 9,000 154,17
14 EP5313A2 u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12

simple, connexió per cargols, amb tapa, de preu mitjà, encastada (P -
192)

12,34 4,000 49,36

15 EP731J72 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria
6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre
suport de mòdul ample (P - 193)

12,61 4,000 50,44

TOTAL Subcapítol 01.08.01 2.747,84

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 08 TELECOMUNICACIONS, SEGURETAT I MEGAFONIA

Subcapítol 02 SEGURETAT

1 EMD1U111 u Detector volumètric d'infraroigs passius (pir), abast longitudinal 10 m,
amb 5 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (nc) i
per a tamper (nc), alimentació 12 vcc, amb grau de seguretat 2 segons
une-en 50131-2-2, grau de protecció ip30 / ik02, col·locat
superficialment (P - 162)

31,38 5,000 156,90

2 EMD3U030 u Kit compost per una central cr-g2 de 8 zones cablejades, ampliable a
32 zones amb detectors convencionals, detectors en bus o detectors
via ràdio. incorpora el transmissor rtc.
inclou també teclat lcd ala941008 o equivalent. totalment instal·lat i
funcionant. (P - 163)

184,05 1,000 184,05

3 EMD4U501 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en
policarbonat, d'1 to i flash de color ambre o blau, sortida acústica de
114 db a 1 m de distància, alimentació 12 vcc i autoalimentació amb
bateria de ni-cd de 10,8 v i 280 mah, amb tamper de carcassa i de
paret, grau de protecció ip 55, col·locada (P - 164)

43,16 2,000 86,32

4 EMD6U001 u Teclat amb display lcd per a la connexió/desconnexió de la central
d'intrusisme. totalment muntat i connexionat (P - 166)

103,19 1,000 103,19

5 EMD62403 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2, col·locat en tub (P -
165)

0,89 9,000 8,01

6 EMD6U002 m Camèra del tipus minidomo, òptica fixa de 6mm alimentació a 24dc,
marca philips, model ltc 1423/10 o similar. inclosos tots esl accessoris
necessaris pel seu muntatge i funcionament. inclou subministrament.
(P - 167)

307,50 5,000 1.537,50

TOTAL Subcapítol 01.08.02 2.075,97
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Capítol 08 TELECOMUNICACIONS, SEGURETAT I MEGAFONIA

Subcapítol 03 MEGAFONIA

1 EP32U010 u Central de megafonia, amb amplificador de 120 w de potència i 6
zones, i micròfon de pupitre. (P - 184)

899,85 1,000 899,85

2 EP35UAC2 u Altaveu circular de sostre bicònic de 4'' de diàmetre, de 6 w de
potència (rms), sensibilitat (1 khz, 1 w, 1 m) de 81 db, alimenació 100
v, reixeta metàl·lica, fixació per molles i per a encastar en cel ras (P -
186)

18,46 20,000 369,20
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3 EP35U001 u Altaveu de columna de 330x130x115mm fixat a la paret, que permet
orientar-lo, cada altaveu incorpora en el seu interior dos altaveu de
3,5´´. voltatge 70-100v i potència 20w. inclou fixacions i muntatge.
(P - 185)

45,20 7,000 316,40

4 EG225511 m Tub flexible corrugat de pvc folrat exteriorment, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
2 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de
2000 v, muntat encastat (P - 103)

1,02 15,620 15,93

5 EP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament
plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub (P - 189)

0,91 50,000 45,50

TOTAL Subcapítol 01.08.03 1.646,88
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Capítol 09 CONTRA INCENDIS

Subcapítol 01 SISTEMES DE DETECCIÓ I ALARMA

1 EM111120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional,
segons norma une-en 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment (P - 151)

33,25 39,000 1.296,75

2 EM111520 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis
convencional, segons norma une-en 54-5, amb base de superfície,
muntat superficialment (P - 152)

26,46 19,000 502,74

3 EM121206 u Central de detecció d'incendis convencional per a 2 zones, amb doble
alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador
d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, i muntada a la paret (P - 154)

215,47 1,000 215,47

4 EM131211 u Sirena electrònica bitonal, amb indicació òptica i acústica, de 85db de
potència, per ús interior, pintada de color vermell. instal·lada i en
funcionament (P - 155)

101,20 4,000 404,80

5 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,
accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma
une-en 54-11, muntat superficialment (P - 157)

18,27 4,000 73,08

6 EM11U001 u Detector lineal de fums, de infrarrojos, convencional, amb reflector, per
una cobertura màxima de 50 m de longitud i 15 m d'amplada.
(P - 153)

724,57 2,000 1.449,14

7 EM13U001 u Sirena electrònica, de abs de color vermell, per montatge exterior, amb
senyal òptica i acústica i amb el rètol ´´foc´´.

(P - 156)

79,22 1,000 79,22

TOTAL Subcapítol 01.09.01 4.021,20
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Capítol 09 CONTRA INCENDIS

Subcapítol 02 BOCAS D'INCENDI EQUIPADES

1 EJM15010 u Amari de comptador, independent del de fontaneria per abastar les
boques d'incendis equipades, format pel comptador d'aigua freda
electrònic d'un cabal nominal de 11,52m3/h, de les vàlvules de
comporta, antiretorn aixeta de comprovació i brides reglamentàries.
totalment instal·lat.
(P - 144)

225,50 1,000 225,50

2 EF118222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons
la norma din en iso 2440 st-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 77)

23,44 57,000 1.336,08
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3 EF11U001 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´ segons la
norma din en iso 2440 st-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 79)

29,83 55,000 1.640,65

4 EF11A222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´1/2, segons
la norma din en iso 2440 st-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 78)

38,04 25,000 951,00

5 EM235CAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, bie-25, formada per
armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de vidre ,
inclosa bie (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i
llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d'
accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (P -
158)

401,08 4,000 1.604,32

TOTAL Subcapítol 01.09.02 5.757,55
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Capítol 09 CONTRA INCENDIS

Subcapítol 03 EXTINTORS

1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 159)

49,56 18,000 892,08

2 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 160)

104,81 2,000 209,62

TOTAL Subcapítol 01.09.03 1.101,70
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Subcapítol 04 SENYALITZACIÓ

1 EB92U101 u Senyalització dels equips contra incendis, mitjançant placa de
poliestiré fotoluminescent de 210x210 mm.
(P - 6)

7,10 28,000 198,80

2 EB92U001 u Senyalització dels mitjans d'evacuació mitjançant placa de poliestiré
fotoluminescent de 210x210 mm
(P - 4)

7,25 26,000 188,50

3 EB92U002 u Senyalització de sortida, a les sortides de l'edifici, de placa de
poliestiré fotoluminescent de 420x420 mm
(P - 5)

11,19 5,000 55,95

TOTAL Subcapítol 01.09.04 443,25
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Capítol 10 TRANSPORT

1 EL2BA112 u Ascensor elèctric de màxim 8 persones (càrrega màxima 600kg)
velocitat de 0.63m/s, de 2 parades (recorregut de 3,50m), de maniobra
universal simple portes d'accés de maniobritat corredissa automàtica
d'acer inoxidable de 80cmx200cm. subministrament i muntatge, tot
acabat.
(P - 150)

19.850,12 1,000 19.850,12

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS POLIESPORTIU MAS IGLESIAS
REUS (TARRAGONA)

PRESSUPOST Data: 26/09/16 Pàg.: 18

TOTAL Capítol 01.10 19.850,12
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Capítol 11 DIVERSOS

1 EY011321 pa Partida alçada d'abonament integre per a l'execució d'ajudes de ram
de paleta per a totes les instalacions, per a una correcta execució i
posada en marxa de les mateixes, compren ma d'obra i mitjans
necessaris per a obrir i tapar regates i forats, formació de passamurs,
collat de caixes i caixetins, descàrrega de material en planta i posterior
retirada de runa.
(P - 202)

2.100,00 1,000 2.100,00

2 XPAUU001 pa Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la
companyia subministradora d'aigua potable i d'incendis, per la
construcció de les escomeses fins a armari. Inclou totes les tasques
derivades per la connexió de la xarxa de distribució de la Companyia
subministradora fins l'armari del comptador i l'entrada de BIES a
l'edifici. Inclou permisos d'obres derivats, segons directrius municipals.
(P - 0)

1.600,00 1,000 1.600,00

3 XPAUU002 pa Partida a justificar del dret de connexionat a xarxa Municipal,
corresponent al punt de connexio del sanejament de l'edifici, segons
les seves prescripcions i diámetres de l'empresa Municipal. Inclou
obra civil a executar a vorera i reposició de paviments i asfalts
exteriors i ajudes de paleteria. Totalment connectat i en funcionament.
(P - 0)

1.600,00 1,000 1.600,00

4 XPAUU003 pa Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la
companyia, de baixa tensió pel subministrament. Inclou les tasques
derivades dels requeriments de companyia subministradora, drets
connexió a xarxa, i aquells treballs requerits per aquesta. Instal·lació
d'equips per técnics especialitzats. Totalment instal·lat i funcionant. (P
- 0)

1.800,00 1,000 1.800,00

5 XPAUU004 pa Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la
companyia, corresponent al punt de connexió (escomesa). Inclou
instal·lació escomesa, els tubs i arquetes a instal·lar segons directrius
de la companyia a l'exterior, i cablejat telefonic fins a PGE, i aquells
treballs requerits per aquesta. Instal·lació d'equips per tècnics
especialitzats. Totalment instal·lat i funcionant. (P - 0)

800,00 1,000 800,00

6 XPAUU008 pa Partida alçada a justificar de la conneixó de l'escomesa a la xarxa
general de gas natural segons pressupost d'execució material de la
companyia subministradora. Inclou permisos d'obres derivats, segons
directrius municipals. Totalment instal·lat i funcionant. (P - 0)

1.050,00 1,000 1.050,00

7 XPAUU005 pa Partida alçada d'abonament integra per a la legalització de la
instal·lació d'electricitat de baixa tensió davant els respectius
departaments d'industria mitjançant les empreses col.laboradores.
Redacció de projectes de legalització, visats col.legials, taxes
administratives i gestió dels expedients. (P - 0)

1.550,00 1,000 1.550,00

8 XPAUU006 pa Partida alçada d'abonament integra per a la legalització de la
instal·lació de climatització davant els respectius departaments
d'industria mitjançant les empreses col.laboradores. Redacció de
projectes de legalització, visats col.legials, taxes administratives i
gestió dels expedients. (P - 0)

1.550,00 1,000 1.550,00

9 XPAUU007 pa Partida alçada d'abonament integra per a la la redaccio del pla de
autoproteccio i emergència de l'edifici per la seva presentació a
l'ajuntament. Inclosa la certificació energética de l'edifici acabat per
entitat col.laboradora. (P - 0)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Capítol 01.11 13.050,00

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 12 CONTROL DE QUALITAT

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS POLIESPORTIU MAS IGLESIAS
REUS (TARRAGONA)

PRESSUPOST Data: 26/09/16 Pàg.: 19

1 XPA000CC pa Recollida de tota la documentació s/cte, inspecció d'nstal·lacions:
control, proves finals i informe de les instal·lacions: climatització,
electricitat, contra incendis, telecomunicacions, gas, fontaneria,
sanejamenti energia solar tèrmica. (P - 205)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítol 01.12 1.500,00

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 13 GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2RAU026 pa Recollida i càrrega de tot tipus de residus i transport amb contenidors
fins a instal·lació autoritzada de gestió de residus, inclosos els
permisos i taxes municipals (P - 204)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol 01.13 750,00

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 14 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1 H16FUSEG pa Pressupost de seguretat i salut que inclou:
elaboració del pla de seguretat en base a l'estudi de seguretat,
gestions per a l'obertura del centre de treball i totes les gestions
necessariès per a donar compliment al pss.
i tots els mitjans necessaris d'acord amb el prerssupost del pss. (P -
203)

4.600,00 1,000 4.600,00

TOTAL Capítol 01.14 4.600,00

EUR
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CAPÍTOL 29. RESUM DE PRESSUPOST 



PROJECTE EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS POLIESPORTIU MAS IGLESIAS
REUS (TARRAGONA)

RESUM DE PRESSUPOST Data: 26/09/16 Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.01.01  INSTAL·LACIÓ 5.676,17
Subcapítol 01.01.02  PRODUCCIÓ ACS 44.300,18
Subcapítol 01.01.03  APARELLS SANITARIS I AIXETES 14.846,65
Capítol 01.01  FONTANERIA 64.823,00

Subcapítol 01.04.01  MAQUINARIA 50.160,00
Subcapítol 01.04.02  DIFUSIÓ 29.830,73
Subcapítol 01.04.03  CIRCUIT FRIGORÍFIC I CONTROL 1.814,12
Capítol 01.04  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 81.804,85

Subcapítol 01.07.01  ENLLUMENAT I EMERGÈNCIES 49.940,35
Subcapítol 01.07.02  QUADRES 8.686,84
Subcapítol 01.07.03  CABLEJAT I DISTRIBUCIÓ 15.565,55
Subcapítol 01.07.04   MECANISMES 3.521,50
Subcapítol 01.07.05  POSTA A TERRA I PARALLAMPS 2.870,32
Subcapítol 01.07.06  SUBMINISTRAMENT DE RESERVA 9.421,68
Capítol 01.07  ELECTRICITAT 90.006,24

Subcapítol 01.08.01  INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONS (ICT) 2.747,84
Subcapítol 01.08.02  SEGURETAT 2.075,97
Subcapítol 01.08.03  MEGAFONIA 1.646,88
Capítol 01.08  TELECOMUNICACIONS, SEGURETAT I MEGAFONIA 6.470,69

Subcapítol 01.09.01  SISTEMES DE DETECCIÓ I ALARMA 4.021,20
Subcapítol 01.09.02  BOCAS D'INCENDI EQUIPADES 5.757,55
Subcapítol 01.09.03  EXTINTORS 1.101,70
Subcapítol 01.09.04  SENYALITZACIÓ 443,25
Capítol 01.09  CONTRA INCENDIS 11.323,70

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
254.428,48

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  FONTANERIA 64.823,00
Capítol 01.02  SANEJAMENT 20.206,98
Capítol 01.03  CALEFACCIÓ 33.167,71
Capítol 01.04  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 81.804,85
Capítol 01.05  VENTILACIÓ 12.532,05
Capítol 01.06  GAS 3.270,76
Capítol 01.07  ELECTRICITAT 90.006,24
Capítol 01.08  TELECOMUNICACIONS, SEGURETAT I MEGAFONIA 6.470,69
Capítol 01.09  CONTRA INCENDIS 11.323,70
Capítol 01.10  TRANSPORT 19.850,12
Capítol 01.11  DIVERSOS 13.050,00
Capítol 01.12  CONTROL DE QUALITAT 1.500,00
Capítol 01.13  GESTIÓ DE RESIDUS 750,00
Capítol 01.14  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 4.600,00
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST 363.356,10

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS POLIESPORTIU MAS IGLESIAS
REUS (TARRAGONA)

RESUM DE PRESSUPOST Data: 26/09/16 Pàg.: 2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
363.356,10

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST 363.356,10

363.356,10

EUR
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CAPÍTOL 30. ÚLTIM FULL 



PROJECTE EXECUTIU D´INSTAL·LACIONS POLIESPORTIU MAS IGLESIAS
REUS (TARRAGONA)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 363.356,10

13 % Despeses Generals SOBRE 363.356,10.................................................................... 47.236,29

6 % Benefici Industrial SOBRE 363.356,10.......................................................................... 21.801,37

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 432.393,76

21 % IVA SOBRE 432.393,76............................................................................................... 90.802,69

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 523.196,45

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cinc-cents vint-i-tres mil  cent noranta-sis euros amb quaranta-cinc cèntims

Barcelona setembre 2016

Graduada en Arquitectura Tècnica i Edificació
Laia Elvira i Setó
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ANNEX II. PLEC DE CONDICIONS 
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E ‐   PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E2 ‐  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22 ‐  MOVIMENTS DE TERRES 
 
E222 ‐   EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt  d'operacions  per  obrir  rases  i  pous  de  fonaments,  o  de  pas  d'instal∙lacions,  realitzades  amb mitjans 
mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases  i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb 
utilització d'explosius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Preparació de la zona de treball 
‐ Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
‐ Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
‐ Excavació de les terres 
‐ Càrrega de  les terres sobre camió, contenidor, o  formació de cavallons a  la vora de  la rasa, segons  indiqui  la 
partida d'obra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera  terreny de  trànsit, el capaç de ser  foradat amb màquina o escarificadora  (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç 
de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 
L'element  excavat ha de  tenir  la  forma  i  les dimensions  especificades  en  la DT, o  en  el  seu defecte,  les que 
determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
‐ Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
‐ Planor:  ± 40 mm/m 
‐ Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
‐ Nivells:  ± 50 mm 
‐ Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
‐ Amplària:  >= 4,5 m 
‐ Pendent: 
     ‐ Trams rectes:  <= 12% 
     ‐ Corbes:  <= 8% 
     ‐ Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
‐ El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans 
de la col∙locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar 
la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent 
de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per 
tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha  d'estrebar  sempre  que  consti  al  projecte  i  quan  ho  determini  la  DF.  L'estrebada  ha  de  complir  les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han  d'estrebar  els  terrenys  engrunats  i  quan,  en  fondàries  superiors  a  1,30 m,  es  doni  algun  dels  casos 
següents: 
‐ S'hagi de treballar a dins 
‐ Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
‐ Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar‐la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir 
mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons 
de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En  cas  d'imprevistos  (terrenys  inundats,  olors  de  gas,  restes  de  construccions,  etc.)  s'han  de  suspendre  els 
treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
S'ha  de  complir  la  normativa  vigent  en matèria mediambiental,  de  seguretat  i  salut  i  d'emmagatzematge  i 
transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar‐les. 
L'aportació  de  terres  per  a  correcció  de  nivells  ha  de  ser  la mínima  possible,  de  les mateixes  existents  i  de 
compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, 
en els talussos. 
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EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la 
cullera o el martell, alertant de la presència de serveis. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons  les especificacions de  la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals 
del  terreny  aixecats  abans  de  començar  les  obres  i  els  perfils  teòrics  assenyalats  als  plànols,  amb  les 
modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar  l'excés d'excavació que s'hagi produït sense  l'autorització de  la DF, ni  la càrrega  i el transport 
del material ni els treballs que calguin per a reomplir‐lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 
correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han 
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan  sols  s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,  sempre que  s'hagin observat  totes  les prescripcions 
relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto  314/2006,  de  17  de marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la  Edificación  Parte  2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB‐SE‐C. 
 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

  

E2 ‐  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22 ‐  MOVIMENTS DE TERRES 
 
E225 ‐   REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats d'excavacions 
o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d'una 
excavació, prèviament al seu reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 
‐ Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades 
‐ Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 
‐  Reblert  de  rases  amb  canonades  o  instal∙lacions  amb  sorra  natural  o  sorra  de  reciclatge  de  residus  de  la 
construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
‐ Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció 
o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
‐ Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per a drenatges 
‐ Repàs i piconatge d'esplanada 
‐ Repàs i piconatge de caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 
‐ Preparació de la zona de treball 
‐ Situació dels punts topogràfics 
‐ Aportació del material si es tracta de graves, tot‐u o granulats reciclats 
‐ Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
‐ Compactació de les terres o sorres 
Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
‐ Preparació de la zona de treball 
‐ Replanteig dels nivells 
‐ Aportació del material 
‐ Reblert i estesa per tongades succesives 
Repàs i piconatge: 
‐ Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
‐ Situació dels punts topogràfics 
‐ Execució del repàs 
‐ Compactació de les terres, en el seu cas 
 
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plataforma amb 
terres superposades, o el reblert d'una rasa. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral∙leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que 
s'utilitzin. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
En  tota  la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge 
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
 
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral∙leles a la rasant final. 
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 
Les  tongades han de quedar  compactades  adequadament.  El  grau de  compactació ha de  ser  superior  al dels 
terrenys adjacents al seu mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb 
el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir: 
‐ Mida del granulat:  <= 76 mm 
‐ Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7‐050):  <= 5% 
 
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
 
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment. 
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. 
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. 
Toleràncies d'execució: 
‐ Nivell:  ‐ 25 mm 
‐ Planor:  ± 15 mm/3 m 



Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal∙lacions d’un poliesportiu a Reus 
 

191

 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: 
‐ 0°C en reblert o estesa de grava 
‐ 2°C en terraplenat amb terres adequades 
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments. 
A  les  vores  amb  estructures  de  contenció  la  compactació  s'ha  de  fer  amb  piconadora manual  (picadora  de 
granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
 
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES: 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
 
REPÀS I PICONATGE: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
Els  llocs que, per alguna  raó  (pendents, obres de  fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb  l'equip 
habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactació especificada. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot‐u o material provinent 
del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
 
REPÀS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto  314/2006,  de  17  de marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la  Edificación  Parte  2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB‐SE‐C. 
  

ED ‐  INSTAL∙LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
ED1 ‐   DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS 
 
ED11 ‐  DESGUASSOS 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Desguassos d'aparells  sanitaris  amb  tub de PVC o polipropilè, des de  l'aparell  fins  al baixant,  caixa  sifònica o 
clavegueró. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Col∙locació dels tubs 
‐ Fixació dels tubs 
‐ Col∙locació d'accessoris 
‐ Execució d'unions necessàries 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a obstruccions. 
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Els trams instal∙lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials. 
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col∙lectiva 
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm. 
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser regulables. 
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10 mm que s'ha 
d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic. 
Separació de les subjeccions: 
‐ Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm 
‐ Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm 
Llargària del ramal: 
‐ Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m 
‐ Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m 
‐ Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m 
Pendent del ramal: 
‐ Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 % 
‐ Ramal d'aparells amb sifó individual: 
     ‐ Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 % 
     ‐ Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 % 
Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés d'instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto  314/2006,  de  17  de marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la  Edificación  Parte  2. 
Documento Básico de Salubridad  
  

ED ‐  INSTAL∙LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
ED1 ‐   DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS 
 
ED15 ‐  BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
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1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baixants i conductes de ventilació d'instal∙lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o polipropilè. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Col∙locació dels tubs 
‐ Fixació dels tubs 
‐ Col∙locació d'accessoris 
‐ Execució d'unions necessàries 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. 
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de  fixació sota  l'embocadura  i  la resta de 
guiatge a intervals regulars. 
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. 
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de reparació i 
evitar la formació de condensacions. 
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament. 
Els baixants instal∙lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2 
Distància entre les abraçadores: 
‐ Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant 
‐ Conducte de ventilació:  <= 150 cm 
Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 
‐ Baixant:  >= 12 cm 
‐ Conducte de ventilació:  >= 9 cm 
Pendent del conducte de ventilació terciària:  >= 1 % 
Toleràncies d'execució: 
‐ Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
Aquest  criteri  inclou  les pèrdues de material  corresponents  a  retalls  i  la  repercussió de  les peces  especials  a 
col∙locar. 
 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto  314/2006,  de  17  de marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la  Edificación  Parte  2. 
Documento Básico de Salubridad DB‐HS. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal∙lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a 
les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb 
fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer‐ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En  cas  de  manca  d'elements  o  discrepàncies  amb  el  projecte,  es  procedirà  a  l'adequació,  d'acord  amb  el 
determini la DF. 
 

ED ‐  INSTAL∙LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
ED5 ‐   DRENATGES 
 
ED51 ‐  BONERES 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col∙locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua superficial dels paviments. 
S'han considerat els tipus següents: 
‐ Bonera col∙locada amb morter 
‐ Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent 
‐ Morrió col∙locat amb morter 
‐ Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic 
‐ Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
L'execució de les boneres per l'evacuació sifònica s'ha d'ajustar al que indiqui la DT 
Elements col∙locats amb morter: 
‐ Replanteig 
‐ Col∙locació caixa de la bonera 
‐ Execució de les unions amb els tubs 
‐ Fixació de la bonera amb morter 
‐ Col∙locació de la reixa 
‐ Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc 
Elements adherits: 
‐ Replanteig de l'element 
‐ Col∙locació de l'element 
‐ Execució de les unions 
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‐ Col∙locació de la reixa 
‐ Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc 
Elements fixats mecànicament: 
‐ Replanteig de l'element 
‐ Col∙locació caixa de la bonera 
‐ Fixació d'acord amb DT 
‐ Col∙locació reixa 
‐ Retirada de l'obra de restes d'embalatge, material sobrant, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt dels elements col∙locats ha de ser estanc. 
En el cas de les boneres per al sistema d'evacuació sifònic cal que tots els elements s'instal∙lin d'acord amb la DT.  
 
BONERA: 
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió mecànica tipus brida de 
la tapa de  la bonera sobre el cos de  la mateixa. El  impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de 
material plàstic. 
La  tapa  i  els  seus  accessoris  han  de  quedar  correctament  col∙locats  i  subjectats  a  la  bonera,  amb  els 
procediments indicats pel fabricant. 
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base 
de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. 
La bonera de fosa, de poliamida o d'etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment. 
La bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. 
Toleràncies d'execució: 
‐ Nivell entre la bonera i el paviment: ‐2 mm, 0 mm 
 
MORRIÓ: 
Ha de quedar correctament col∙locat i subjectat a la bonera amb els procediments indicats pel fabricant. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No  s'ha de  treballar amb pluja  intensa, neu o  vent  superior a 50  km/h. En  aquests  supòsits,  s'ha d'assegurar 
l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
 
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a ‐ 5°C i sense pluja. 
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant‐la 
prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant‐la a pressió sobre la làmina. 
 
ELEMENT COL∙LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
 
BONERA PER A SISTEMA D'EVACUACIÓ SIFÒNIC: 
L'execució per a aquest tipus de sistema ha de realitzar‐se seguint estrictament el que indiqui la DT 
Les cassoletes han d'estar situades en els punts baixos de la coberta per permetre un flux eficient d'aigua cap a 

elles. 
La bonera i en particular la seva reixeta protectora han d'estar protegits de les càrregues i de l'entrada de residus 
durant el procés d'instal∙lació del sistema. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col∙locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
BONERA: 
Real Decreto  314/2006,  de  17  de marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la  Edificación  Parte  2. 
Documento Básico de Salubridad DB‐HS. 
 
MORRIÓ: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  

ED ‐  INSTAL∙LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
ED7 ‐   CLAVEGUERONS 
 
ED7F ‐  CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró amb tub de PVC. 
S'han considerat les col∙locacions següents: 
‐ Penjat del sostre 
‐ En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 
‐ En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
‐ En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 
‐ En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Penjat del sostre: 
‐ 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 (per a canvis de direcció, connexions, etc.) 
‐ Realització de proves sobre la canonada instal∙lada 
En rasa: 
‐ Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
‐ Preparació del llit amb sorra compactada 
‐ Col∙locació dels tubs 
‐ Segellat dels tubs 
‐ Realització de proves sobre la canonada instal∙lada 
‐ Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per 
a cada tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
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Els  junts han de  ser  estancs  a  la pressió de prova, han de  resistir  els  esforços mecànics  i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 
 
PENJAT DEL SOSTRE: 
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. 
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic. 
Els trams instal∙lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats per peces especials. 
Separació entre registres:  <= 15 m 
Pendent:  >= 1 % 
Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm 
Fletxa:  <= 0,3 cm 
Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm 
Franquícia entre tub i contratub:  10  15 mm 
 
COL∙LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els  tubs  han  de  quedar  recolzats  en  tota  la  seva  llargària  sobre  un  llit  de material  granular  o  terra  lliure  de 
pedres. 
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT. 
La  canonada  ha  de  quedar  protegida  dels  efectes  de  les  càrregues  exteriors,  del  trànsit  (en  el  seu  cas), 
inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un 
pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal∙lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de 
pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Pendent:  >= 2% 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm 
En el  cas de  tubs de PVC‐U  amb pressió enterrats que  transportin  aigua es  recomana una  alçada mínima de 
0,90m. sempre que estiguin a l'abric de les gelades. 
Per a tubs instal∙lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l'alçaria de 0,90m. es requerirà 
una protecció addicional. 
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d'altres instal∙lacions enterrades >= 
0,4m. en condicions normals. 
 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
El  formigó  ha  de  ser  uniforme  i  continu.  No  ha  de  tenir  esquerdes  o  defectes  de  formigonament  com 
disgregacions o buits a la massa. 
Gruix solera de formigó:  15 cm 

 
REBLERT AMB SORRA: 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral∙leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que 
s'utilitzin. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys. 
Gruix tongades rebliment:  10 cm 
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col∙locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
En cas d'interrompre's  la col∙locació dels tubs s'ha d'evitar  la seva obstrucció  i s'ha d'assegurar el seu desguàs. 
Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La  unió  entre  els  tubs  i  altres  elements  d'obra  s'ha  de  fer  garantint  la  no  transmissió  de  càrregues,  la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Si es produeixen  fuites  apreciables durant  la prova d'estanquitat, el  contractista ha de  corregir els defectes  i 
procedir de nou a fer la prova. 
Es  de  bona  pràctica  l'estesa  de  tubs  amb  l'extrem mascle  inserit  en  l'embocaduda  en  el mateix  sentit  de 
circulació que el previst per al flux de sanejament. 
Els tubs de PVC‐U a pressió mai haurien d'encofrar‐se amb formigó. 
 
PENJAT DEL SOSTRE: 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals  i  les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint  les  indicacions de DT  i 
d'acord amb la DF. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
S'han d'instal∙lar els absorbidors de dilatació necessaris. 
La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió 
 
COL∙LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar‐los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de  la col∙locació dels elements cal comprovar que  la rasant,  l'amplària,  la fondària  i el nivell freàtic de  la 
rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Els  tubs  i  rases  s'han  de mantenir  lliures  d'aigua,  per  això  és  de  bona  pràctica  muntar  els  tubs  en  sentit 
ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Col∙locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin 
impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
No  s'han de muntar  trams de més de 100 m de  llarg  sense  fer un  reblert parcial de  la  rasa deixant els  junts 
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió 
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
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La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es 
produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col∙locar el llit de material granular. 
 
REBLERT AMB SORRA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º C. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
Aquest  criteri  inclou  les pèrdues de material  corresponents  a  retalls  i  la  repercussió de  les peces  especials  a 
col∙locar. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto  314/2006,  de  17  de marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la  Edificación  Parte  2. 
Documento Básico de Salubridad DB‐HS. 
Orden de 15 de  septiembre de 1986 por  la que  se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de 
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por  la que se aprueba  la Instrucción de  la Dirección General de Carreteras 5.1.IC 
«Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2‐IC: Drenaje superficial 
UNE‐EN 1456‐1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con 
presión.  Poli(cloruro  de  vinilo)  no  plastificado  (PVC‐U).  Parte  1:  Especificaciones  para  tubos,  accesorios  y  el 
sistema. 
 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
‐ Execució de la solera de formigó, en el seu cas. 
‐ Comprovació de la superfície d'assentament. 
‐ Col∙locació i unió dels tubs. 
‐ Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas. 
‐ Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col∙lector. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC 

SOTERRATS: 
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades. 
Si es produeixen  fuites  apreciables durant  la prova d'estanquitat, el  contractista ha de  corregir els defectes  i 
procedir de nou a fer la prova. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
‐ Un cop  finalitzada  l'obra  i abans de  la  recepció provisional, es comprovarà el bon  funcionament de  la xarxa 
abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant 
el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA.  INTERPRETACIÓ DE RESULTATS  I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN 
TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 

ED ‐  INSTAL∙LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
EDK ‐   PERICONS PER A CANALITZACIONS 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col∙locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Comprovació de la superfície de recolzament 
‐ Col∙locació del morter d'anivellament 
‐ Col∙locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment  col∙locat ha de quedar ben assentat  sobre  les parets de  l'element que  s'ha de  tapar, anivellades 
prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del 
pou. 
La  tapa ha de quedar  recolzada a  sobre del bastiment a  tot el  seu perímetre. No ha de  tenir moviments que 
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un  cop  col∙locada  la  tapa,  el  dispositiu  de  fixació  ha  de  garantir  que  només  podrà  ser  retirada  per  personal 
autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu 
pendent. 
Toleràncies d'execució: 
‐ Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
‐ Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
‐ Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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El procés de col∙locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*  Orden  FOM/1382/2002  de  16  de  mayo,  por  la  que  se  actualizan  determinados  artículos  del  pliego  de 
prescripciones  técnicas  generales  para  obras  de  carreteras  y  puentes  relativos  a  la  construcción  de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Seguiment del procés de col∙locació. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
‐ Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
  

EE ‐  INSTAL∙LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE2 ‐  CALDERES 
 
EE22 ‐   CALDERES DE GAS ATMOSFÈRIQUES, ESTANQUES I DE CONDENSACIÓ 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Calderes, grups tèrmics i unitats tèrmiques de fosa o de planxa d'acer col∙locades. 
S'han considerat els tipus següents: 
‐ Per a calefacció 
‐ Per a calefacció i aigua calenta sanitària instantània 
‐ Per a calefacció i aigua calenta sanitària per acumulació 
S'han considerat els tipus de col∙locació següents: 
‐ Sobre bancada 
‐ Murals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Col∙locació de la caldera 

‐ Connexió als diferents serveis i energies 
‐ Prova de servei 
Quan es connecti a  les diferents energies, han d'incorporar‐se prop de  la caldera, si aquesta no els porta ja, els 
elements següents, (no inclosos a la partida d'obra): 
‐ Vàlvula d'interrupció de l'entrada de gas 
‐ Dispositiu per a buidar‐la d'aigua. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop  situada en el  seu emplaçament han de quedar connectades  les diferents energies, de manera que els 
tubs respectius no produeixin esforços a la connexió de la caldera. 
El broc de sortida d'aigua de la vàlvula de seguretat ha d'abocar a un desguàs de manera que se'n vegi fàcilment 
el vessament. El  tub d'evacuació de gasos  cremats  s'ha de  connectar a  la  corresponent  sortida de  la  caldera, 
sempre pel damunt del dispositiu antiretorn de  fums. Al voltant de  la caldera cal deixar uns espais  lliures, per 
facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les connexions roscades han de complir la norma ISO 228‐1. 
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. 
Si es  fan  servir brides, aquestes han de  complir  les especificacions de  la norma  ISO 7005  i el  fabricant ha de 
subministrar les corresponents contrabrides. 
Distància al paviment del dispositiu antiretorn de fums:  >= 180 cm 
Toleràncies d'instal∙lació: 
‐ Posició:  ± 20 mm 
‐ Aplomat:  ± 3 mm 
 
CALDERES MURALS: 
Un cop fixada sòlidament a  la paret  la placa de muntatge  i connectades  les diferents energies, s'ha de situar  la 
caldera al seu lloc i s'ha de connectar als corresponents enllaços de la placa. 
 
CALDERES MURALS PER A CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA PER ACUMULACIÓ: 
L'acumulador  s'ha  de  fixar  sòlidament  a  la  paret  i  s'ha  de  connectar  al  circuit  de  calefacció  provinent  de  la 
caldera, a l'entrada d'aigua freda i a la sortida d'aigua calenta sanitària. El termòstat s'ha de connectar a la placa 
de connexions elèctriques de la caldera. 
 
CALDERES DE POTENCIA SUPERIOR A 70 kW: 
Les  calderes  de  potència  superior  a  70  kW  han  d'estar  situades  en  un  local  destinat  a  acollir  exclusivament 
elements d'instal∙lacions. 
No  tindran  la  consideració  de  sala  de màquines  els  equips  autònoms  de  qualsevol  potència  preparats  per  a 
instal∙lar a  l'exterior, que en  tot  cas han de  satisfer els  requisits mínims de  seguretat per a  les persones  i els 
edificis on es trobin  emplaçats i en els que es facilitaran les operacions de manteniment i conducció. 
El disseny de  la sala de màquines ha de satisfer uns requisits mínims de seguretat per a  les persones  i per als 
edificis  on  es  trobi  localitzada,  i  en  tot  cas  s'han  de  facilitar  les  operacions  de manteniment  i  conducció.  La 
localització,    característiques  i dimensions de  la  sala de  calderes, així  com els materials dels elements que es 
trobin al seu interior, es faran d'acord amb les especificacions de la norma UNE 60‐601. 
Es  tindrà  especial  cura  en  el  cumpliment  de  la  reglamentació  vigent  sobre  condicions  de  protecció  contra 
incendis als edificis. 
Els aspectes relatius a la ventilació, nivell d'il∙luminació, seguretat elèctrica, separació entre màquines, aportació 
d'aire per  a  la  combustió  i  extracció de  fums, protecció  contra  la humitat  exterior  i  sistema de  desguàs han 
d'estar d'acord amb les especificacions de la norma UNE 60‐601. 
Sobre la derivació pròpia de cada caldera, es col∙locarà abans, i independentment de les vàlvules de control i de 
seguretat dels equips, una clau de tancament manual de fàcil accés. 
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S'ha de col∙locar el més a prop possible de la sala de calderes, una clau de tall general de subministrament de gas 
a la mateixa, situada a l'exterior de la sala, de fàcil accés i localització. 
Si això no fos possible, aleshores es pot col∙locar la vàlvula de tall general a l'interior de la sala de calderes, el més 
propera possible de l'entrada de gas a la sala. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Les connexions enroscades o embridades s'han de segellar amb cinta o junt d'estanquitat, respectivament. 
Abans  d'efectuar  les  unions,  es  repassaran  i  netejaran  els  extrems  dels  tubs  per  eliminar  les  rebabes  que  hi 
puguin haver. 
Les connexions dels equips i aparells a les canonades es farà de manera que entre el tub i l'equip no es transmeti 
cap esforç. 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 
Les  connexions han de  ser  fàcilment desmuntables per  tal de  facilitar  l'accés  a  l'equip  en  cas de  reparació o 
substitució. 
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets antivibratoris, filtres, etc. 
han d'instal∙lar‐se abans de la part desmuntable de connexió, cap a la xarxa de distribució. 
Un  cop  instal∙lat  l'equip,  s'ha  de  procedir  a  la  retirada  de  l'obra  de  tots  els  materials  sobrants  com  ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de  julio, por el que se aprueba el Reglamento de  Instalaciones Térmicas en  los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que  se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 
 
CALDERES DE POTENCIA SUPERIOR A 70 kW: 
UNE 60601:2006 Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o para cogeneración, que 
utilizan combustibles gaseosos. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
‐ Comprovació de la correcta execució del muntatge; que els equips i materials instal∙lats es corresponen amb els 

especificats al projecte i els contractats amb l'empresa instal∙ladora. 
‐ Control dels elements següents: 
     ‐ Caldera 
          ‐ Comprovació de l'accessibilitat, emplaçament dels equips per al manteniment i reparació 
         ‐ Comprovació de les condicions generals que han de complir les calderes 
         ‐ Comprovació dels aparells de control i mesura: Termòmetres,  hidròmetres, piròstats, etc. 
         ‐ Control funcionament equips de control i mesura. 
         ‐ Verificació presència d'elements de seguretat, requerits segons tipus de caldera 
         ‐ Control funcionament de tots els elements de seguretat 
         ‐ Verificació taratge de vàlvules de seguretat. 
     ‐ Cremador 
          ‐ Comprovació de les condicions generals que han de complir els cremadors. 
               ‐ Registre del Ministeri d'Indústria 
               ‐ Verificar el control autonòmic del cremador 
               ‐ Identificació 
          ‐ Comprovació dels elements de seguretat, presència i funcionament en cremadors de combustible líquid: 
               ‐ Control de flama 
               ‐ Dispositius de pre‐escombratge quan no hi hagi flama permanent 
               ‐ Tall combustible per tall de llum 
          ‐  Comprovació  dels  elements  de  seguretat,  presència  i  funcionament  en  cremadors  de  combustibles 
gasosos 
         ‐ Comprovació dels elements de seguretat, presència i funcionament en cremadors de combustible 
               ‐ Control de flama 
               ‐ Dispositiu d'escombrada prèvia quan no hi hagi flama permanent 
               ‐ Pressòstat de mínima del gas 
               ‐ Tall de combustible per falta d'aire i tall de llum 
          ‐ Verificar el no accionament automàtic quan es talla el combustible per motius de seguretat. 
         ‐ Verificar la regulació del cremador segons la taula 2.4.1.1 del RITE. 
     ‐ Local d'ubicació de les calderes: 
          ‐ S'han de comprovar les condicions del local establertes segons RITE. 
         ‐ Accessos: S'han de verificar segons Codi Tècnic Edificació DB‐SI. 
         ‐ S'ha de verificar la presència d'un desguàs, d'il∙luminació suficient i protecció contra incendis segons Codi 
Tècnic Edificació . 
         ‐ S'ha de verificar la presència de cartells indicadors 
         ‐  S'ha  de  verificar  la  instal∙lació.  Interruptor  de  tall  subministrament  elèctric  general  de  la  sala  des  de 
l'exterior 
         ‐ S'ha de verificar la ventilació de la sala de calderes 
         ‐ A  instal∙lacions amb combustible gasós s'ha de verificar el que  s'exposa en  la norma UNE 60.601  i UNE 
60.670 per instal∙lacions de calderes de gas per a calefacció i/o aigua calenta sanitària de potència superior a 70 
kW. 
         ‐ Especialment característiques de la sala i instal∙lació de gas a la sala de calderes. 
         ‐ Un cop finalitzada la instal∙lació s'han de realitzar les proves específiques previstes al RITE. 
‐ Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la venda de béns 
de consum. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de controlar tots els equips de calderes, cremadors i la sala on estan ubicats, especialment en instal∙lacions 
subjectes a una posterior legalització. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Certificat de posta en marxa de fabricant 
‐ Manteniment de la instal∙lació segons RITE 
‐ Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i detecció d'anomalies s'ha de procedir a la reparació o a la substitució total o parcial 
dels equips. 
 

EE ‐  INSTAL∙LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE5 ‐  CONDUCTES RECTANGULARS 
 
EE51 ‐   CONDUCTES RECTANGULARS DE LLANA MINERAL 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conducte per a  transport d'aire en  instal∙lacions de  climatització de planxa d'acer galvanitzat,  fibra mineral o 
poliisocianurat, muntat. 
S'han considerat els tipus de col∙locació següents: 
‐ Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 
‐ Col∙locació dels suports dels conductes 
‐ Col∙locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes 
‐ Segellat de les unions 
‐ Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de conductes, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha  de  quedar  fixat  sòlidament  al  sistema  de  suport,  amb  el mètode  de  subjecció  disposat  pel  fabricant.  El 
conducte col∙locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que 
es puguin produir durant el funcionament. 
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
Tots els components que  conformen el conducte han de  ser compatibles entre  si. Per aquest motiu, es  faran 
servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per aquest. 
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport. 
El  sistema  de  suport  no  ha  de  debilitar  l'estructura  de  l'edifici  i  la  relació  entre  la  càrrega  que  grava  sobre 
l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4. 
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. 
Els suports s'han de col∙locar a prop de les unions entre els trams. 
Els  conductes  per  al  transport  d'aire  no  poden  allotjar  conduccions  d'altres  instal∙lacions  mecàniques  o 
elèctriques, ni ser travessats per aquestes. 
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. 
 
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT: 
Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats. 
Les unions han d'estar comprimides i a tocar. 
En els conductes de fibra mineral, l'execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc., s'han de fer 

segons l'UNE‐EN 13403. També han de complir aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb 
la pressió de treball i la rigidesa del plafó. 
El segellat ha de ser continu al  llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm 
sobre cada peça que s'ha d'unir. 
El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Els  conductes  s'han  d'inspeccionar  i  netejar  abans  de  la  seva  col∙locació.  Es  tindrà  cura  de  no  embrutar  els 
conductes durant les operacions de muntatge. 
Un  cop  instal∙lat  l'equip,  s'ha  de  procedir  a  la  retirada  de  l'obra  de  tots  els  materials  sobrants  com  ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT: 
La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de  superfície  instal∙lada  segons  les especificacions de  la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels 
punts a connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de  julio, por el que se aprueba el Reglamento de  Instalaciones Térmicas en  los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
UNE‐EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia. 
 
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT: 
UNE‐EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de planchas de material 
aislante. 

  

EE ‐  INSTAL∙LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE9 ‐  TERRA RADIANT PER AIGUA 
 
EE91 ‐   COL∙LECTORS PER A TERRA RADIANT 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt de col∙lectors i vàlvules per a instal∙lacions de terra radiant. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Replanteig de la unitat d'obra 
‐ Colocació i fixació del colector en la seva posició definitiva 
‐ Execució de totes les connexions 
‐ Regulació de les condicions de funcionament 
‐ Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El col∙lector ha de quedar connectat a  les aixetes d'entrada  i sortida d'aigua del circuit de  la caldera, així com a 
les sortides i entrades de cadascun dels circuits als que alimenta. 
Cada circuit ha de quedar regulat per un únic joc de vàlvules. Ha de quedar correctament regulat en la impulsió i 
en  el  retorn,  de manera  que  les  seves  condicions  de  funcionament  (cabal,  pressió  i  temperatura)  siguin  les 
especificades al projecte. 
Les connexions hidràuliques han de ser estanques a la pressió de proba. Les connexions han d'estar fetes amb els 
materials i accessoris subministrats pel mateix fabricant, o els expressament autoritzats per aquest. 
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al seu manteniment. 
No s'han de transmetre esforços entre el col∙lector i la resta d'elements que formen la instal∙lació. 
Ha d'estar feta la prova d'instal∙lació. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El procés de muntatge s'ha de fer seguint  les  instruccions de  la DT del fabricant. S'ha de seguir  la seqüència de 
muntatge proposada per aquest. 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 
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 del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop acabades  les  feines de muntatge es procedirà a  la retirada de  l'obra de  tot el material sobrant  (restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc.). 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de  julio, por el que se aprueba el Reglamento de  Instalaciones Térmicas en  los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
 

EE ‐  INSTAL∙LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEH ‐   PLANTES DE REFREDAMENT D'AIGUA 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantes refredadores d'aigua muntades sobre bancada. 

S'han considerat els següents tipus d'aparells: 
‐  Plantes  refredadores  d'aigua  o  bomba  de  calor  condensades  per  aire,  amb  ventiladors  axials  o  centrífugs, 
equipades amb compressor hermètic rotatiu o alternatiu 
‐  Plantes  refredadores  d'aigua  o  bomba  de  calor  condensades  per  aire,  amb  ventiladors  axials  o  centrífugs, 
equipades amb compressor semihermètic alternatiu o de cargol 
‐ Plantes  refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aigua equipades amb compressor hermètic 
rotatiu o alternatiu 
‐  Plantes  refredadores  d'aigua  o  bomba  de  calor  condensades  per  aigua  equipades  amb  compressor 
semihermètic alternatiu o de cargol 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Preparació de la zona de treball 
‐ Replanteig de la unitat d'obra 
‐ Fixació de l'aparell a la bancada 
‐ Connexió a la xarxa elèctrica 
‐ Connexió al circuit de control 
‐ Connexió dels tubs del circuit d'aigua 
‐ Connexió a la xarxa de drenatge 
‐ Posada en marxa del equip 
‐ Prova de servei 
‐ Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha  de  quedar  fixada  sòlidament  a  l'estructura  de  suport  pels  punts  previstos  a  la  documentació  tècnica  del 
fabricant  i  amb  el  sistema  de  fixació  disposat  pel  fabricant.  No  s'han  de  transmetre  vibracions  ni  sorolls  a 
l'estructura de suport. 
Tots els materials que intervenen en la instal∙lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge 
i  les  connexions  dels  equips  han  d'estar  fets  amb  els  materials  i  accessoris  subministrats  pel  fabricant,  o 
expressament aprovats per aquest. 
Els elements de mesura, control, protecció  i maniobra s'han d'instal∙lar en  llocs visibles  i fàcilment accessibles, 
sense necessitat de desmuntar cap part de la instal∙lació, particularment quan compleixin funcions de seguretat. 
Els  equips  que  necessitin  operacions  periòdiques  de  manteniment  han  de  situar‐se  en  emplaçaments  que 
permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts, atenent als requeriments mínims més exigents entre els 
marcats per la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant. 
Per  aquells  equips proveïts d'elements que per  una o  altre  raó hagin de  quedar ocults,  s'ha de preveure un 
sistema de  fàcil accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements. La situació exacte d'aquests 
elements d'accés ha de ser  indicada durant  la  fase de muntatge  i quedarà reflectida en els plànols  finals de  la 
instal∙lació. 
Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar en 
contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal∙lació. 
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les 
seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les 
seves partides d'obra. 
La instal∙lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. En cas d'anar muntada 
sota una canal, aleshores han d'anar en compartiments diferents. 
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió. 
No ha de ser possible el contacte accidental amb  les parts elèctricament actives un cop acabades  les feines de 
muntatge. 
Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de connexions o de l'aparell, 
de manera que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica. 
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Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol 
als borns de connexió. 
No  s'han  de  transmetre  esforços  entre  els  elements  de  la  instal∙lació  elèctrica  (tubs,  canals  o  cables)  i  els 
components de l'equip. 
Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. 
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la canonada i l'aparell 
no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. 
Les  connexions han de  ser  fàcilment desmuntables per  tal de  facilitar  l'accés  a  l'equip  en  cas de  reparació o 
substitució. 
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. 
La prova de servei ha d'estar feta. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge  s'ha  de  fer  seguint  les  instruccions  de  la  documentació  tècnica  del  fabricant.  S'ha  de  seguir  la 
seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació. 
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Les  connexions  de  la  instal∙lació  frigorífica  i  les  connexions  de  desguàs  han  de  ser  estanques.  Han  d'anar 
segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. 
Abans  d'efectuar  les  unions,  es  repassaran  i  netejaran  els  extrems  dels  tubs  per  eliminar  les  rebabes  que  hi 
puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi 
de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat 
perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 
Un  cop  instal∙lat  l'equip,  s'ha  de  procedir  a  la  retirada  de  l'obra  de  tots  els  materials  sobrants  com  ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de  julio, por el que se aprueba el Reglamento de  Instalaciones Térmicas en  los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que  se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
‐ Comprovació de la correcta execució del muntatge; que els equips i materials instal∙lats es corresponen amb els 

especificats al projecte i els contractats amb l'empresa instal∙ladora. 
‐ Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons indicacions del fabricant. 
‐ Comprovació de la correcta conducció dels ventiladors 
‐ Comprovació de  la  situació de  l'element en quan a  la  seva accessibilitat  i distància  respecte altres elements 
segons projecte i especificació dels fabricants. 
‐ Verificació que hi ha instal∙lats dispositius de control i protecció: 
     ‐ Dispositius de seguretat de pressió, pressòstats d'alta i baixa 
     ‐ Protecció tèrmica dels motors 
     ‐ Protecció contra el gel 
     ‐ Interruptor de flux 
     ‐ Control de capacitat de líquid refrigerant 
     ‐ Relè de retard de temps 
‐  Verificació  i  amidament  de  característiques  de  funcionament  dels  equips:  pressions,  temperatura,  potència 
elèctrica consumida, cabals d'aigua i pèrdua de càrrega en evaporadors. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de controlar totes les plantes refredadores i bombes de calor. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Control del nivell sonor. Estudi acústic. 
‐ Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 
‐ Certificat de posta en marxa de fabricant 
‐ Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la venda de béns 
de consum. 
‐ Manteniment de la instal∙lació segons RITE 
‐ Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
 

EE ‐  INSTAL∙LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEK ‐  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
EEK9 ‐   DIFUSORS 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Difusors circulars d'alumini anoditzat platejat, fixats al pont de muntatge. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El difusor ha de quedar collat sòlidament amb els visos de fixació centrals. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar pla sobre el suport. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
Si  la  unitat  terminal  d'impulsió  permet  l'entrada  d'un  cos  estrany  de  grandària  superior  o  igual  a  10 mm, 
aleshores aquesta ha d'anar col∙locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part 
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inferior. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El difusor s'ha d'inspeccionar abans de la seva col∙locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de  julio, por el que se aprueba el Reglamento de  Instalaciones Térmicas en  los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
 

EE ‐  INSTAL∙LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEK ‐  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
EEKE ‐   TOVERES 
 
Toveres i multitoveres de llarg abast i difusor modular linial de toveres d'alta inducció muntades superficialment 
sobre conductes o sobre paraments verticals o horitzontals. 
S'han contemplat els següents tipus de muntatge: 
 
DIFUSOR MODULAR LINIAL DE TOVERES D'ALTA INDUCCIÓ 
‐ Difusor modular muntat sobre conductes circulars 
‐ Difusor modular muntat sobre conductes de cares planes 
 
TOVERES DE LLARG ABAST 
‐ Toveres muntades sobre paraments verticals o horitzontals 
‐ Toveres muntades en extrem de tub circular 
‐ Toveres muntades sobre lateral tub circular  
 
MULTITOVERES DE LLARG ABAST 
‐ Toveres muntades sobre paraments verticals o horitzontals 
‐ Toveres muntades sobre lateral tub circular  
La execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Replanteig de la unitat d'obra 
‐ Obertura de la finestra en el conducte o parament i neteja del tall 
‐ Neteja del conducte o plènum 
‐ Fixació del suport de les toveres al conducte 
‐ Col∙locació de les toveres 
‐ Retirada de l'obra de restes d'embalatges, retalls de conductes, etc. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
La unió del bastiment de suport amb el conducte i amb les toberes ha de ser estanca. 
El tall de la finestra del conducte a de quedar net i sense revabes. 
Si  la  unitat  terminal  d'impulsió  permet  l'entrada  d'un  cos  estrany  de  grandària  superior  o  igual  a  10 mm, 
aleshores aquesta ha d'anar col‐locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part 
inferior. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació. 
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de fer el tall, s'ha de marcar sobre el conducte el recorregut que ha de fer l'eina. 
S'han de retirar les restes d'encenalls i els retalls de l'interior del conducte. 
Un cop instal∙lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
conductes, etc. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de  julio, por el que se aprueba el Reglamento de  Instalaciones Térmicas en  los 
Edificios. (RITE). 
 

EE ‐  INSTAL∙LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEM ‐   VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 
 
EEM9 ‐  VENTILADORS EN LÍNIA 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Ventiladors en línia per a conductes circulars o rectangulars fixats i connectats al conducte. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Col∙locació i fixació del ventilador als elements de suport. 
‐ Connexió a la xarxa elèctrica 
‐ Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de comprovar, que el sentit de gir és el que li correspon, així com el sentit de circulació de l'aire resultant. 
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica i comprovar que la tensió disponible sigui adient. 
S'ha de fixar mitjançant visos al suport, utilitzant els forats existents a la carcassa de l'aparell. 
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S'ha de suportar amb independència dels conductes, que no han d'exercir cap mena d'esforç. Les conexions han 
de ser flexibles per evitar la propagació d'ones sonores. 
Ha  d'estar  col∙locat  de  manera  que  les  comportes  de  registre  siguin  accessibles  i  practicables  per  al  seu 
manteniment. 
En el cas de ventiladors amb el cos extraïble, s'ha de col∙locar de manera que es pugui realitzar l'extracció del cos 
fàcilment per a les tasques de manteniment.  
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que el sentit de gir del ventilador es el que li correspongui, així com el sentit de circulació de 
l'aire resultant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que  se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de  julio, por el que se aprueba el Reglamento de  Instalaciones Térmicas en  los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
‐ Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal∙lació. 
‐ Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte. 
‐ Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al ventilador. 
‐ Control específic dels ventiladors: 
     ‐ Control de la situació dels ventiladors 
     ‐ Verificació de la no existència de sorolls anormals 
     ‐ Actuació elements de control (si n'hi ha) 
‐ Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la venda de béns 
de consum. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Control específic dels ventiladors: 
     ‐ Comprovació del  funcionament del motor,  consum  (A)  sentit de  gir,  velocitat  (m/s),  cabal  (m3  /s),  soroll 
(dBA) 
‐ Manteniment de la instal∙lació. 
‐ Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
  

EE ‐  INSTAL∙LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEM ‐   VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 
 
EEMH ‐   UNITAT DE VENTILACIÓ AMB RECUPERADOR ENTÀLPIC 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Recuperador entàlpic o unitat de ventilació amb recuperador entàlpic, col∙locats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Replanteig de la unitat d'obra 
‐ Fixació de la unitat en el seu emplaçament definitiu 
‐ Recuperador entàlpic: 
     ‐ Connexió amb la xarxa de conductes d'aire 
     ‐ Connexió amb la xarxa elèctrica 
     ‐ Connexió amb la xarxa de control 
‐ Unitat de ventilació amb recuperador entàlpic: 
     ‐ Connexió al conducte 
     ‐ Connexió a la xarxa elèctrica 
     ‐ Connexió al termòstat i altres comandaments, si és el cas 
‐ Posada en marxa del equip 
‐ Prova de servei 
‐ Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d'emplaçament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar connectat al conducte al que dóna servei. La unió amb el conducte ha de ser estanca. 
L'espai  lliure  d'accés  a  l'aparell  ha  de  ser  suficient  per  a  permetre  d'extreure  i manipular  el  filtre,  i  fer  el 
manteniment general de l'aparell. 
No s'han de transmetre esforços entre l'aparell i els elements de la instal∙lació. 
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. 
Toleràncies d'instal∙lació: 
‐ Posició:  ± 20 mm 
‐ Nivell:  ± 2 mm 
 
UNITAT DE VENTILACIÓ AMB RECUPERADOR ENTÀLPIC: 
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les 
seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les 
seves partides d'obra. 
Les portes d'accés als filtres i ventiladors han d'obrir i tancar correctament. Han d'ajustar amb el bastiment, i han 
de ser estanques a l'aire. 
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RECUPERADOR ENTÀLPIC: 
Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques. 
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació i protecció elèctrica. 
Si disposa d'altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de quedar connectat als mateixos. 
Els tubs han d'anar col∙locats sobre suports adients. 
Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Les  connexions han de  ser  fàcilment desmuntables per  tal de  facilitar  l'accés  a  l'equip  en  cas de  reparació o 
substitució. 
No s'han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les unions. 
Les  connexions han de  ser  fàcilment desmuntables per  tal de  facilitar  l'accés  a  l'equip  en  cas de  reparació o 
substitució. 
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets antivibratoris, filtres, etc. 
han d'instal∙lar‐se abans de la part desmuntable de connexió, cap a la xarxa de distribució. 
La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal especialitzat. 
Un  cop  instal∙lat  l'equip,  s'ha  de  procedir  a  la  retirada  de  l'obra  de  tots  els  materials  sobrants  com  ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de  julio, por el que se aprueba el Reglamento de  Instalaciones Térmicas en  los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
Corrección  de  errores  del  Real Decreto  1027/2007,  de  20  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 
UNITAT DE VENTILACIÓ AMB RECUPERADOR ENTÀLPIC: 
UNE‐EN 13053:2007 Ventilación de edificios. Unidades de  tratamiento de aire. Clasificación y  rendimientos de 
unidades, componentes y secciones. 
UNE‐EN 1886:2008 Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Rendimiento mecánico. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

‐ Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
‐ Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal∙lació. 
‐ Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte. 
‐ Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al ventilador. 
‐ Control específic dels ventiladors: 
     ‐ Control de la situació dels ventiladors 
     ‐ Verificació de la no existència de sorolls anormals 
     ‐ Actuació elements de control (si n'hi ha) 
‐ Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la venda de béns 
de consum. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Control específic dels ventiladors: 
     ‐ Comprovació del  funcionament del motor,  consum  (A)  sentit de  gir,  velocitat  (m/s),  cabal  (m3  /s),  soroll 
(dBA) 
‐ Manteniment de la instal∙lació. 
‐ Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
 

EE ‐  INSTAL∙LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEU ‐   MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL∙LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ 
 
EEUE ‐  DIPOSITS D'INÈRCIA 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal∙lació de dipòsits d'inèrcia tèrmica, amb connexions roscades. 
S'han considerat els tipus de dipòsits següents: 
‐ Dipòsit d'inèrcia de planxa d'acer galvanitzat, amb aïllament de poliuretà rígid i recobriment exterior d'alumini 
‐ Dipòsit  d'inèrcia  de  planxa  d'acer  galvanitzat  amb  aïllament  de  polietilè  reticulat  i  recobriment  exterior  de 
plàstic 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Preparació de la zona de treball 
‐ Replanteig de la unitat d'obra 
‐ Col∙locació del dipòsit en el seu emplaçament 
‐ Neteja de l'interior dels tubs 
‐ Preparació dels extrems dels tubs i execució de les connexions hidràuliques 
‐ Prova de servei 
‐ Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal∙lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge 
i  les  connexions  dels  equips  han  d'estar  fets  amb  els  materials  i  accessoris  subministrats  pel  fabricant,  o 
expressament aprovats per aquest. 
Els elements de mesura, control, protecció  i maniobra s'han d'instal∙lar en  llocs visibles  i fàcilment accessibles, 
sense necessitat de desmuntar cap part de la instal∙lació, particularment quan compleixin funcions de seguretat. 
Les  parts  de  l'equip  que  necessitin  operacions  periòdiques  de  manteniment  han  d'estar  situades  en 
emplaçaments que permetin una accessibilitat plena. 
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. 
La instal∙lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada. 
Cal  que  quedi  suficientment  separat  dels  paraments  que  l'envolten,  de  manera  que  es  pugui  instal∙lar  i 
manipular. 
La prova de servei ha d'estar feta. 
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 
Toleràncies d'instal∙lació: 
‐ Posició:  ± 20 mm 
‐ Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
‐ Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge  s'ha  de  fer  seguint  les  instruccions  de  la  documentació  tècnica  del  fabricant.  S'ha  de  seguir  la 
seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Abans  d'efectuar  les  unions,  es  repassaran  i  netejaran  els  extrems  dels  tubs  per  eliminar  les  rebabes  que  hi 
puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi 
de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat 
perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 
Un  cop  instal∙lat  l'equip,  s'ha  de  procedir  a  la  retirada  de  l'obra  de  tots  els  materials  sobrants  com  ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de  julio, por el que se aprueba el Reglamento de  Instalaciones Térmicas en  los 
Edificios. (RITE). 

  

EF ‐  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
EF5 ‐  TUBS DE COURE 
 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col∙locades i els seus elements auxiliars de connexió. 
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 
‐ Instal∙lació dels tubs 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
‐ Connectat a pressió 
‐ Soldat per capil∙laritat 
‐ Soldat per capil∙laritat amb soldadura forta d'aliatge de plata, en tubs per a instal∙lacions frigorífiques 
S'han considerat els tipus de col∙locació següents: 
‐ Col∙locació superficial 
‐ Soterrat 
‐ Encastat 
‐ Col∙locat a l'interior de canals 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
‐  Grau  baix,  que  correspon  a  una  xarxa  de  trams  llargs,  amb  pocs  accessoris  i  situada  un  llocs  fàcilment 
accessibles (muntants, etc.) 
‐ Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, 
calefacció, etc.) 
‐  Grau  alt,  que  correspon  a  una  xarxa  amb  predomini  d'accessoris  sobre  trams  rectes  (sala  de  calderes, 
escalfadors, etc.) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Tubs: 
‐ Replanteig del traçat 
‐ Muntatge en la seva posició definitiva 
‐ Execució de totes les unions necessàries 
‐ Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les unions han de ser estanques. 
Tots els materials que intervenen en la instal∙lació han de ser compatibles entre si. 
 
TUBS: 
En les instal∙lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han 
de fer únicament per mitjà dels accessoris de compressió. 
En les instal∙lacions de tub soldat per capil∙laritat, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de 
fer únicament per mitjà d'accessoris soldats per capil∙laritat. 
En les instal∙lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), totes les unions entre tubs i entre 
aquests i els accessoris, han d'estar fetes amb soldadura d'aquest tipus. 
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir aproximadament constant al llarg 
de tot el recorregut. 
Les tuberies per  les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim 
del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats. 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric 
i s'ha de procurar que passi per sota. 
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 
Les conduccions que portin aigua  freda han d'anar  isolades amb una barrera de vapor,  igual o  superior a 200 
MPa m s/g 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material 
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elàstic.  Els  passamurs  han  de  sobresortir  >=  3 mm  del  parament. Dins  del  passamurs  no  hi  pot  quedar  cap 
accessori. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
 
TUBS COL∙LOCATS SUPERFICIALMENT: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral∙lelament respecte a 
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
La  separació  entre  els  tubs  o  entre  aquests  i  els  paraments  ha  de  ser  >=  30  mm.  Aquesta  separació  ha 
d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. El suport 
no s'ha de soldar al tub. 
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten. 
Separació màxima entre suports (en metres): 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 
¦                   ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦                   ¦ 6 ‐ 8  ¦ 12 ‐ 22 ¦ 28 ‐ 54  ¦ 64 ‐ 108 ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 
¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
Toleràncies d'instal∙lació: 
‐ Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació. 
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 
 
TUBS: 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instal∙lació s'ha de netejar interiorment i fer‐hi passar un dissolvent d'olis i greixos. 
 
TUBS COL∙LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS: 
En canals tancades, la base ha d'estar col∙locada en tot el seu recorregut abans de la col∙locació del tub. 
En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa de la canal han d'estar col∙locats 
abans de la col∙locació del tub. 
Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de muntatge del tub. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
‐ Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets. 
‐ Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la instal∙lació. 
‐  S'han  de  realitzar  les  proves  d'estanquitat,  neteja  i  resistència  mecànica  establertes  al  RITE.  Les  proves 
d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE‐ENV 12108, en funció del tipus de fluid 
transportat. 
‐ Verificació de  l'ús dels elements d'unió adequats,  la correcta execució de  soldadures  si és el cas  ,  i  l'ús dels 
elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal∙lació. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Manteniment de la instal∙lació. 
‐  Realització  i  emissió  d'informe  amb  resultats  dels  controls  i  dels  assaigs  realitzats  i  de  quantificació  dels 
mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha  de  verificar  per mostreig  diferents  punts  de  la  instal∙lació,  en  cas  de  deficiències,  s'ha  de  realitzar  un 
mostreig extensiu. 
La  prova  d'estanquitat  s'ha  de  realitzar  globalment  o  per  sectors,  verificant  tota  la  instal∙lació.  Als  trams 
d'instal∙lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, abans de l'ocultació dels tubs. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer‐
ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que 
determini la DF. 
  

EF ‐  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
EFB ‐  TUBS DE POLIETILÈ 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col∙locació d'accessoris en 
canalitzacions soterrades amb unions soldades, col∙locats superficialment o al fons de la rasa. 
Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a  instal∙lacions de transport  i distribució de fluids, 
connectats a pressió i col∙locats superficialment. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
‐ Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C 
‐ Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C 
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‐ Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
‐  Grau  baix,  que  correspon  a  una  xarxa  de  trams  llargs,  amb  pocs  accessoris  i  situada  en  llocs  fàcilment 
accessibles (muntants, instal∙lacions d'hidrants, etc.). 
‐ Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, 
calefacció, etc.) 
‐ Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal∙lació de bombeig, etc.) 
‐ Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats 
i amb predomini d'accessoris  indistintament al  llarg del seu recorregut  (instal∙lacions d'obres d'enginyeria civil, 
etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
‐ Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
‐ Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
‐ Replanteig de la conducció 
‐ Col∙locació de l'element en la seva posició definitiva 
‐ Execució de totes les unions necessàries 
‐ Neteja de la canonada 
‐ Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en  les  instal∙lacions sense especificació del grau de dificultat,  la col∙locació d'accessoris. La variació 
del grau de dificultat en els diferents trams de  la xarxa no permet fixar  la repercussió d'accessoris; per això,  la 
seva col∙locació es considera una unitat d'obra diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els  junts han de  ser  estancs  a  la pressió de prova, han de  resistir  els  esforços mecànics  i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d'estar feta la prova de pressió. 
Totes  les  unions,  canvis  de  direcció  i  sortides  de  ramals  s'han  de  fer  únicament  per  mitjà  dels  accessoris 
normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, 
segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 
La  canonada  per  a  gas  (densitat mitjana),  no  ha  d'estar  pròxima  a  conductes  que  transportin  fluids  a  alta 
temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material 
elàstic.  Els  passamurs  han  de  sobresortir  >=  3 mm  del  parament. Dins  del  passamurs  no  hi  pot  quedar  cap 
accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar‐se per interpolació lineal. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La  unió  entre  els  tubs  i  altres  elements  d'obra  s'ha  de  fer  garantint  la  no  transmissió  de  càrregues,  la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent‐lo rodar verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant 
del tub, abans de fer la connexió. 
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer‐ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a 
fer la unió. 
Un cop acabada la instal∙lació s'ha de netejar interiorment i fer‐hi passar aigua per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després 
de rentar‐la. 
 
COL∙LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar‐los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de  la col∙locació dels elements cal comprovar que  la rasant,  l'amplària,  la fondària  i el nivell freàtic de  la 
rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal 
fixar‐la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col∙locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin 
impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les  canonades  i  les  rases  s'han  de  mantenir  lliures  d'aigua,  esgotant  amb  bomba  o  deixant  desguassos  a 
l'excavació. 
No  s'han de muntar  trams de més de 100 m de  llarg  sense  fer un  reblert parcial de  la  rasa deixant  el  junts 
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió 
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal∙lació. S'han de col∙locar de forma que els junts de 
les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En  les  instal∙lacions amb grau de dificultat especificat,  inclou, a més,  la  repercussió de  les peces especials per 
col∙locar. 
 
COL∙LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl∙liques per a la 
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subjecció dels mateixos. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
‐ Control visual de l'execució de la instal∙lació, comprovant: 
     ‐ Suportació 
     ‐ Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal∙lació 
     ‐ Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 
     ‐ Distància a altres elements i conduccions. 
‐ Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica  
‐ Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal∙lacions de sanejament. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Manteniment de la instal∙lació. 
‐  Realització  i  emissió  d'informe  amb  resultats  dels  controls  i  dels  assaigs  realitzats  i  de  quantificació  dels 
mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal∙lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer‐
ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que 
determini la DF. 
 
EGC ‐   GENERACIÓ  D'ENERGIA  ELÈCTRICA,  SAI  I  SISTEMES  PER  AL  CONTROL  DE  LA  QUALITAT  DEL 

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
 
EGC1 ‐  GRUPS ELECTRÒGENS 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Grup electrògen de fins a 1850 kVA, per a  220/380 V de tensió o amb selecció de tensió, amb motor diesel, fix, 
sistema de funcionament manual o automàtic, instal∙lat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Muntatge, fixació i anivellament 
‐ Connexionat i posada en marxa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar instal∙lat en locals especialment destinats al servei elèctric o han d'estar separats dels llocs on tinguin 
accés persones no especialitzades per mitjà d'envans adequats. 

El  grup  electrògen  ha  de  quedar  instal∙lat  damunt  una  bancada  de  formigó  de  característiques  i  dimensions 
d'acord amb el pes i dimensions del grup i les dades que subministrarà el fabricant. 
Ha de quedar instal∙lat un sistema antivibratori de motlles o de goma que fixarà sòlidament el grup electrogen a 
la bancada de formigó. 
Ha  de  quedar  instal∙lat  un  sistema  de  subministre  que  garanteixi  un  proveïment  de  combustible  sense 
interrupcions i net. 
Ha de quedar  instal∙lat un  sistema de  ventilació que mantingui  l'increment de  temperatura del  local on  està 
implantat el grup inferior a 11°C. 
La sortida d'aire del radiador del motor ha d'estar conduida cap a  l'exterior mitjançant una canalització flexible 
que unirà d'una forma contínua el radiador amb un forat amb reixa metàl∙lica de sortida d'aire a l'exterior. 
La canalització d'aire del radiador ha de ser tan curta i directa com sigui possible. 
La  secció  de  la  canalització  de  sortida  d'aire  del  radiador  ha  de  ser  la  suficient  com  per  a  provocar  una 
contrapressió inferior a 1,3 m.c.a. 
La connexió del motor amb el tub d'escapada de gasos ha d'estar feta amb tub flexible. 
La suspensió del tub d'escapada de gasos ha d'estar feta mitjançant aïlladors de vibració. 
Ha de quedar  instal∙lat un  silenciador  formant  continuïtat  amb  el  tub d'escapada de  gasos per minimitzar  el 
soroll. 
El silenciador ha d'estar col∙locat el més aprop possible del motor per maximitzar els seus efectes. 
El  diàmetre  del  tub  d'escapada  de  gasos  ha  de  ser  tal  que  la  caiguda  de  pressió,  considerant  tot  el  sistema 
d'escapada, sigui inferior a 0,63 m.c.a. 
Han de quedar instal∙lats junts de dilatació al llarg del tub d'escapada de gasos d'acord amb les instruccions del 
fabricant. 
El grup electrògen ha de quedar anivellat. 
Dimensions mínimes del local (llarg x alt x ample): 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦Potència (kVA)       ¦Dimensions (cm)  ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦Fins a 60            ¦ 500x300x380     ¦ 
¦De 60 a 200          ¦ 570x300x380     ¦ 
¦De 200 a 600         ¦ 600x350x400     ¦ 
¦De 600 a 900         ¦ 650x400x500     ¦ 
¦De 900 a 1850        ¦ 830x400x500     ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
La superfície del forat d'entrada d'aire al local on és implantat el grup electrògen han de ser sensiblement iguals, 
com a mínim, a la del forat de sortida d'aire del radiador. 
Dimensions del forat de sortida d'aire del radiador a l'exterior (ample x alt): 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦Potència (kVA)     ¦  Dimensions (cm)  ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦De fins a 60       ¦     65x65         ¦ 
¦De 60 a 200        ¦     75x85         ¦ 
¦De 200 a 600       ¦    125x115        ¦ 
¦De 600 a 900       ¦    130x140        ¦ 
¦De 900 a 1850      ¦    200x190        ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
Toleràncies d'execució: 
‐ Posició:  ± 50 mm 
‐ Aplomat:  ± 2% 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura en no produir la descàrrega de la bateria. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que  se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Comprovació prèvia a la instal∙lació dels equips, l'adequació del local i la correcta execució de les bancades i els 
ancoratges. 
‐ Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra, anivellació, col∙locació de silent‐blocs i generador. 
‐ Verificar la correcta execució dels Quadres 
‐ Verificar l'execució de la instal∙lació de potència i commutació. 
‐ Verificar l'autonomia de l'equip o instal∙lació segons paràmetres de projecte. 
‐ Verificar  les  instal∙lacions de  conductes de  combustible,  silenciador,  sortida de  fums  i  circuit de  refrigeració 
exterior, si existeix. 
‐ Fer proves de servei, comprovant: 
     ‐ Funcionament del conjunt amb maniobres manuals, arrancada i aturada del motor 
     ‐ Acoplament de grups (casos de més d'1 grup en paral∙lel) 
     ‐ Connexió automàtica a  la xarxa, provocant un defecte total de  la tensió de xarxa. Es mesurarà el temps de 
connexió que ha d'estar d'acord amb l'especificat en el projecte 
     ‐ Funcionament en càrrega, comprovant la tensió, corrent i potència subministrada, així com les temperatures 
de motor i refrigeració. Es realitzarà aquest assaig com a mínim fins que les temperatures s'hagin estabilitzat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
‐ Medició del nivell sonor en la sala i zones contigües a la mateixa. 
‐ Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i proves de servei. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal∙lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es procedirà a la correcció dels defectes d'instal∙lació que es troben. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que 
determini la DF. 

 

EJ ‐   INSTAL∙LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJA ‐  PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJAA ‐   ACUMULADORS BESCANVIADORS 

 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal∙lació d'interacumuladors de 60 a 1500 l de capacitat col∙locats en posició vertical. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
‐ Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
‐ Replanteig de la posició de l'element 
‐ Fixació de l'aparell 
‐ Col∙locació dels junts corresponents de l'aparell 
‐ Connexió a la xarxa elèctrica i de terra (en cas d'incloure resistència elèctrica de recolzament) 
‐ Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar  instal∙lat en  combinació d'un o més acumuladors d'aigua  calenta  sanitària amb prou  capacitat per 
dues hores de temps mínim de preparació, per al cas de producció instantània d'aigua. 
La instal∙lació no ha de sobrepassar la pressió de disseny de l'intercanviador. 
La regulació de temperatura d'ACS ha d'estar feta mitjançant vàlvula de tres vies en  l'entrada d'aigua calenta o 
termòstat que aturi l'aparell productor d'aigua calenta entre aquest i l'intercanviador de doble paret. 
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació. 
Cal  que  quedi  suficientment  separat  dels  paraments  que  l'envolten,  de  manera  que  es  pugui  instal∙lar  i 
manipular. 
Les  connexions  amb  els diferents  tubs no han de  tenir  fuites, han de  ser  enroscades  i  amb  junt de material 
elàstic. 
Abans  i després de  l'acumulador  s'ha d'instal∙lar una aixeta de pas,  segons  les especificacions del  seu plec de 
condicions. 
Ha de tenir instal∙lat: 
‐ Una aixeta de tancament 
‐ Un purgador de control d'estanquitat del dispositiu de retenció 
‐ Una vàlvula de seguretat amb tub d'evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora superior de l'element que 
reculli l'aigua 
Entre la vàlvula de seguretat i l'interacumulador no ha d'haver instal∙lada cap vàlvula de tancament. 
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al seu manteniment. 
A la part inferior del vas hi ha d'haver una vàlvula de purga i neteja d'obertura ràpida, amb la finalitat d'extreure 
els sediments que es puguin acumular a l'interior del dipòsit. 
Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva temperatura exterior és superior 
a 90 ºC. 
L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal∙lació. 
L'instal∙lador cal que aporti l'acta de posada en servei. 
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm 
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 
Toleràncies d'instal∙lació: 
‐ Posició:  ± 20 mm 
‐ Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
‐ Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
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L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal∙lació del intercanviador acumulador s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de  julio, por el que se aprueba el Reglamento de  Instalaciones Térmicas en  los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
UNE  100030:2001  IN  Guia  para  la  prevención  y  control  de  la  proliferación  y  diseminación  de  legionela  en 
instalaciones. 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico‐sanitarios para la prevención 
y control de la legionelosis. 
Decret 352/2004, de 27 de  juliol, pel qual s'estableixen  les condicions higiènicosanitàries per a  la prevenció  i el 
control de la legionel∙losi. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Comprovació de la correcta instal∙lació dels materials i equips a l'obra 
‐ Verificar l'estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua (prova d'estanqueitat). 
‐ Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i sortida d'aire i conducte 
d'evacuació de fums adequat per garantir el rendiment i la seguretat. 
‐  Verificar  estanqueitat  dels  conductes  d'evacuació  de  fums,  la  pressa  d'anàlisi  i  la  pressa  de  recollida  de 
condensats.   
‐ Verificar la correcta instal∙lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics. 
‐ Verificar la correcta instal∙lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i dels elements de seguretat. 
‐ Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal∙lacions amb escalfador d'aigua centralitzat. 
‐ Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la mateixa. 
‐ Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
‐ Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer‐ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En  cas  de  manca  d'elements  o  discrepàncies  amb  el  projecte,  es  procedirà  a  l'adequació,  d'acord  amb  el 
determini la DF.  
 

EJ ‐   INSTAL∙LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJA ‐  PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJAB ‐   DIPÒSITS ACUMULADORS 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal∙lació d'acumuladors de 100 a 5000 l de capacitat col∙locats en posició vertical. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
‐ Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
‐ Replanteig de la posició de l'element 
‐ Fixació de l'aparell 
‐ Col∙locació dels junts corresponents de l'aparell 
‐ Connexió a la xarxa elèctrica i de terra (en cas d'incloure resistència elèctrica de recolzament) 
‐ Prova de servei 
Si l'acumulador te resistència elèctrica de recolzament: 
‐ S'han de fer les connexions a xarxes elèctrica i de terra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar  instal∙lat en  combinació d'un o més acumuladors d'aigua  calenta  sanitària amb prou  capacitat per 
dues hores de temps mínim de preparació, per al cas de producció instantània d'aigua. 
La instal∙lació no ha de sobrepassar la pressió de disseny de l'intercanviador. 
La regulació de temperatura d'ACS ha d'estar feta mitjançant vàlvula de tres vies en  l'entrada d'aigua calenta o 
termòstat que aturi l'aparell productor d'aigua calenta. 
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació. 
Cal  que  quedi  suficientment  separat  dels  paraments  que  l'envolten,  de  manera  que  es  pugui  instal∙lar  i 
manipular. 
Les  connexions  amb  els diferents  tubs no han de  tenir  fuites, han de  ser  enroscades  i  amb  junt de material 
elàstic. 
Abans  i després de  l'acumulador  s'ha d'instal∙lar una aixeta de pas,  segons  les especificacions del  seu plec de 
condicions. 
Ha de tenir instal∙lat: 
‐ Una aixeta de tancament 
‐ Un purgador de control d'estanquitat del dispositiu de retenció 
‐ Una vàlvula de seguretat amb tub d'evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora superior de l'element que 
reculli l'aigua 
Entre la vàlvula de seguretat i l'acumulador no ha d'haver instal∙lada cap vàlvula de tancament. 
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al seu manteniment. 
A la part inferior del vas hi ha d'haver una vàlvula de purga i neteja d'obertura ràpida, amb la finalitat d'extreure 
els sediments que es puguin acumular a l'interior del dipòsit. 
Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva temperatura exterior és superior 
a 90 ºC. 
Si l'acumulador te resistència elèctrica de recolzament l'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal∙lació. 
L'instal∙lador cal que aporti l'acta de posada en servei. 
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm 
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 
Toleràncies d'instal∙lació: 
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‐ Posició:  ± 20 mm 
‐ Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
‐ Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal∙lació del escalfador acumulador s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de  julio, por el que se aprueba el Reglamento de  Instalaciones Térmicas en  los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
UNE  100030:2001  IN  Guia  para  la  prevención  y  control  de  la  proliferación  y  diseminación  de  legionela  en 
instalaciones. 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico‐sanitarios para la prevención 
y control de la legionelosis. 
Decret 352/2004, de 27 de  juliol, pel qual s'estableixen  les condicions higiènicosanitàries per a  la prevenció  i el 
control de la legionel∙losi. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Comprovació de la correcta instal∙lació dels materials i equips a l'obra 
‐ Verificar l'estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua (prova d'estanqueitat). 
‐ Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i sortida d'aire i conducte 
d'evacuació de fums adequat per garantir el rendiment i la seguretat. 
‐  Verificar  estanqueitat  dels  conductes  d'evacuació  de  fums,  la  pressa  d'anàlisi  i  la  pressa  de  recollida  de 
condensats.   
‐ Verificar la correcta instal∙lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics. 
‐ Verificar la correcta instal∙lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i dels elements de seguretat. 
‐ Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal∙lacions amb escalfador d'aigua centralitzat. 
‐ Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la mateixa. 
‐ Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
‐ Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer‐ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En  cas  de  manca  d'elements  o  discrepàncies  amb  el  projecte,  es  procedirà  a  l'adequació,  d'acord  amb  el 
determini la DF. 
  
EK ‐  INSTAL∙LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
 
EK2 ‐  ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
EK22 ‐   VÀLVULES DE SEGURETAT 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge de vàlvula de seguretat per a instal∙lacions de gas. 
S'han considerat els tipus següents: 
‐ Vàlvules de seguretat d'interrupció muntades entre tubs, roscades o embridades 
‐ Vàlvules de seguretat de fuita muntades entre tubs, roscades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Connexió a la xarxa de subministrament i distribució 
‐ Prova d'estanquitat 
‐ Tarat de l'aparell 
‐ Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La  instal∙lació  ha  d'estar  feta  segons  les  recomanacions  de  la  companyia  subministradora,  en  lloc  accessible, 
ventilat, i evitant el seu deteriorament. 
Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució. 
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 
Una vegada instal∙lada i feta la prova de la instal∙lació s'ha de tarar a la seva pressió d'engegada i cal comprovar 
que el seu funcionament sigui el correcte. 
Toleràncies d'instal∙lació: 
‐ Posició:  ± 50 mm 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa. 
 
VÀLVULES ROSCADES: 
S'ha de comprovar que les rosques estiguin en bon estat. 
 
VÀLVULES EMBRIDADES: 
S'ha de comprovar que les brides, junts i cargols estiguin en bones condicions. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
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4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 
UNE  60670‐1:2005  Instalaciones  receptoras de  gas  suministradas  a una presión máxima de operación  (MOP) 
inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades. 
Decreto  2913/1973,  de  26  de  octubre  (Industria),  por  el  que  se  aprueba  el Reglamento General  del  Servicio 
público de Gases Combustibles. 
  

EK ‐  INSTAL∙LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
 
EK2 ‐  ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
EK23 ‐   FILTRES 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Filtres plans i cilíndrics amb portafiltres muntats entre tubs. 
S'han considerat els tipus de col∙locació següents: 
‐ Amb connexions roscades 
‐ Amb connexions embridades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Connexió a la xarxa de subministrament i distribució 
‐ Prova d'estanquitat 
‐ Retirada de l'obra de les restes d'embalatge, retalls de tub, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha d'instal∙lar en un lloc accessible i ventilat, de manipulació fàcil per tal de poder recanviar l'element filtrant, i 
de manera que el seu funcionament sigui el correcte. 
El portafiltres ha de quedar per sota del pla horitzontal de l'eix del tub. 
Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució. 
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 
Ha de dur una fletxa indeleble que marqui el sentit de circulació del fluid. 
S'han d'instal∙lar dos punts de pressió, un a l'entrada i l'altre a la sortida per tal de poder comprovar la pèrdua de 
càrrega. 
Ha d'estar feta la prova d'instal∙lació. 
Toleràncies d'instal∙lació: 
‐ Posició:  ± 50 mm 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge  s'ha  de  fer  seguint  les  instruccions  de  la  documentació  tècnica  del  fabricant.  S'ha  de  seguir  la 
seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
La connexió a la xarxa de servei s'ha de fer un cop tallat el corresponent subministrament. 

Les connexions han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. 
Abans  d'efectuar  les  unions,  es  repassaran  i  netejaran  els  extrems  dels  tubs  per  eliminar  les  rebabes  que  hi 
puguin haver. 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 
Un  cop  instal∙lat  l'equip,  s'ha  de  procedir  a  la  retirada  de  l'obra  de  tots  els  materials  sobrants  com  ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. 
S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa. 
 
FILTRES ROSCATS: 
S'ha de comprovar que les rosques estiguin en bon estat. 
 
FILTRES EMBRIDATS: 
S'ha de comprovar que les brides, junts i cargols estiguin en bones condicions. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 
Decreto  2913/1973,  de  26  de  octubre  (Industria),  por  el  que  se  aprueba  el Reglamento General  del  Servicio 
público de Gases Combustibles. 
 

EK ‐  INSTAL∙LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
 
EK2 ‐  ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
EK24 ‐   COMPTADORS 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Comptadors de manxa o turbina muntats entre tubs. 
S'han considerat els tipus de col∙locació següents: 
‐ Amb connexions roscades 
‐ Amb connexions embridades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Col∙locació de l'aparell sobre el seu suport 
‐ Connexió a la xarxa de subministrament i distribució 
‐ Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d'instal∙lar en un lloc accessible, visible, sec i ventilat, i de manera que quedi ben fixat i el seu funcionament 
sigui el correcte. 
Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució. 
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 
No s'ha de col∙locar en cambres d'instal∙lacions si no són per al seu ús exclusiu. 
Abans del comptador s'ha de col∙locar una aixeta de pas de les característiques que requereix la instal∙lació. 
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La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Ha d'estar feta la prova d'instal∙lació. 
Alçària col∙locació:  <= 2,2 m 
Toleràncies d'instal∙lació: 
‐ Posició:  ± 50 mm 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa. 
S'ha de comprovar que les rosques, les brides, els junts i els cargols estiguin en bon estat. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden  de  18  de  noviembre  de  1974  por  la  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Redes  y  Acometidas  de 
Combustibles Gaseosos. 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 
Decreto  2913/1973,  de  26  de  octubre  (Industria),  por  el  que  se  aprueba  el Reglamento General  del  Servicio 
público de Gases Combustibles. 
UNE  60670‐1:2005  Instalaciones  receptoras de  gas  suministradas  a una presión máxima de operación  (MOP) 
inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips. 
‐ Verificació de l'emplaçament, instal∙lació i seguretat dels equips de regulació. 
‐ Verificació de l'emplaçament del recinte de comptadors. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Verificació de l'assaig d'estanquitat en funció de la pressió de subministrament. 
‐ Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal∙lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer‐
ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que 
determini la DF. 
L'estanquitat de la instal∙lació s'ha de donar com correcta si no s'observa una disminució de la pressió. 
L'empresa  instal∙ladora ha d'emetre certificat d'escomesa  interior de gas,  instal∙lació comú de gas, d'instal∙lació 
individual de gas, segons el tipus d'instal∙lació realitzada.  

El  temps  i  la  pressió  de  prova  han  de  venir  donades,  en  funció  de  la  pressió  màxima  operativa  de 
subministrament: 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦   Pressió màxima   ¦    Pressió de    ¦    Temps    ¦ 
¦  d'operació (MOP)  ¦      prova       ¦   durada    ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦    2 < MOP <= 5    ¦   > 1,4 x MOP*   ¦   1 hora    ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦   0,1 < MOP <= 2   ¦  > 1,75 x MOP**  ¦  30 minuts  ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦   MOP <= 0,1 bar   ¦  > 2,5 x MOP***  ¦  15 minuts  ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
*  La  prova  ha  de  ser  verificada  amb  un manòmetre  de  rang  0  a  10  bar,  classe  1,  diàmetre  100 mm  o  un 
manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix rang i característiques. 
**  La  prova  ha  de  ser  verificada  amb  un manòmetre  de  rang  0  a  6  bar,  classe  1,  diàmetre  100 mm  o  un 
manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix rang i característiques. 
***  La  prova  ha  de  ser  verificada  amb  un manòmetre  de  rang  0  a  1  bar,  classe  1,  diàmetre  100 mm  o  un 
manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix rang i característiques. Quan la prova es realitzi amb 
una pressió fins a 0,05 bar, aquesta es verificarà amb un manòmetre de columna d'aigua en forma d'U"+‐" 500 
mca com a mínim. 
El temps de prova pot ser de 10 minuts si la longitud del tram a provar és inferior a 10 m. 
  

EK ‐  INSTAL∙LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
 
EKK ‐   REIXETES DE VENTILACIÓ 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixetes metàl∙liques per a ventilació de recintes amb gas, fixades mecànicament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Replanteig de la unitat d'obra 
‐ Fixació de la reixeta 
‐ Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La reixeta ha de quedar fixada sòlidament al suport pels orificis de subjecció disposats pel fabricant. 
Toleràncies d'execució: 
‐ Posició horitzontal:  ± 20 mm 
‐ Aplomat:  ± 2% 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col∙locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un  cop  acabada  la  instal∙lació,  es  procedirà  a  la  retirada  de  l'obra  de  les  restes  d'embalatges  i  material 
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d'instal∙lació. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de  julio, por el que se aprueba el Reglamento de  Instalaciones Térmicas en  los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 
  

EM ‐  INSTAL∙LACIONS CONTRA INCENDIS I SEGURETAT 
 
EM1 ‐   INSTAL∙LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
EM11 ‐  DETECTORS 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Detectors per a instal∙lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, muntats. 
S'han considerat els elements següents: 
‐ Detectors iònics de fums per a instal∙lacions contra incendis convencionals 
‐ Detectors òptics de fums per a instal∙lacions contra incendis convencionals 
‐ Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal∙lacions contra incendis convencionals 
‐ Sensors iònics de fums per a instal∙lacions contra incendis analògiques 
‐ Sensors òptics de fums per a instal∙lacions contra incendis analògiques 
‐ Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal∙lacions contra incendis analògiques 
‐ Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal∙lacions contra incendis analògiques 
‐ Detectors lineals de fums per a instal∙lacions contra incendis convencionals 
‐ Detectors lineals de fums per a instal∙lacions contra incendis analògiques 
‐ Detector de CO 
‐ Detector autònom de CO 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície 
‐ Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d'obra) 
‐ Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la partida d'obra) 
‐ Acoblament del cos a la base, si és el cas 
‐ Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superficie. 
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. 
 
DETECTORS AUTÒNOMS DE CO: 
Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir. 
Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. 

 
DETECTORS DE FUMS, GAS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS: 
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir. 
Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V. 
Toleràncies d'instal∙lació: 
‐ Posició:  ± 30 mm 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats. 
Un cop  instal∙lat, s'ha de procedir a  la  retirada de  l'obra de  tots els materials sobrants  (embalatges,  retalls de 
cables, etc.). 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que  se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 
de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐  Comprovació  que  l'empresa  instal∙ladora  es  troba  inscrita  en  el  registre  d'empreses 
instal∙ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 
‐ Comprovació de la correcta implantació de la instal∙lació de detecció d'incendi a l'obra. 
‐  Control  del  procés  de muntatge,  verificar  la  correcta  execució  de  la  instal∙lació  i  distància  respecte  senyals 
fortes (BT), conductors i tubs de protecció. 
‐ Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies 
i accessibilitat: 
‐ Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació normal i amb 
alimentació d'emergència): 
     ‐ Senyalització en central de detecció (òptica i acústica) 
     ‐ Activació de sirenes a la zona/sector 
     ‐ Maniobres de  tancament  dels  sectors/portes de  sectorització  (si  existeixen),  comportes  en  conductes de 
clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió 
en escales d'evacuació (si està previst). 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 



  Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal∙lacions d’un poliesportiu a Reus 214 

‐ Verificació dels tests de vigilància propis de  la central  i comprovar el funcionament de  l'alarma en central per 
desconnexió de línies d'unió o element de detecció. 
‐ Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 

  

EM ‐  INSTAL∙LACIONS CONTRA INCENDIS 
 
EM14 ‐  POLSADORS D'ALARMA 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Fixació al parament 
‐ Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la partida d'obra) 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Alçària des del paviment:  1500 mm 
Toleràncies d'instal∙lació: 
‐ Posició:  ± 30 mm 
‐ Horitzontalitat:  ± 1 mm 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que  se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 
de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐  Comprovació  que  l'empresa  instal∙ladora  es  troba  inscrita  en  el  registre  d'empreses 
instal∙ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 
‐ Comprovació de la correcta implantació de la instal∙lació de detecció d'incendi a l'obra. 
‐  Control  del  procés  de muntatge,  verificar  la  correcta  execució  de  la  instal∙lació  i  distància  respecte  senyals 
fortes (BT), conductors i tubs de protecció. 
‐ Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies 
i accessibilitat: 
‐ Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació normal i amb 
alimentació d'emergència): 
     ‐ Senyalització en central de detecció (òptica i acústica) 
     ‐ Activació de sirenes a la zona/sector 
     ‐ Maniobres de  tancament  dels  sectors/portes de  sectorització  (si  existeixen),  comportes  en  conductes de 
clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió 
en escales d'evacuació (si està previst). 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Verificació dels tests de vigilància propis de  la central  i comprovar el funcionament de  l'alarma en central per 
desconnexió de línies d'unió o element de detecció. 
‐ Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
 
EM2 ‐   INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA 
 
EM23 ‐  BOQUES D'INCENDI 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Boques d'incendi tipus BIE‐25 i BIE‐45 amb armari, muntades superficialment a la paret. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Fixació de l'armari a la paret. 
‐ Connexió a la xarxa d'alimentació. 
‐ Col∙locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu‐lo en cas d'incendi". 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. 
L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. 
Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. 
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El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament. 
Alçària del centre de l'armari al paviment:  1500 mm 
Toleràncies d'instal∙lació: 
‐ Posició:  ± 30 mm 
‐ Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 
de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐  Comprovació  que  l'empresa  instal∙ladora  es  troba  inscrita  en  el  registre  d'empreses 
instal∙ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 
‐ Comprovació de la correcta implantació de la instal∙lació de boques d'incendi 
‐ Verificació de les distàncies en la ubicació de les BIE i Accessibilitat: 
‐ Separació màxima entre BIE (50 m) 
‐ Distància de qualsevol punt del local protegit respecte BIE < 25 m 
‐ Alçada màxima 1,5 m, amb relació al terra 
‐ Distància màxima col∙locació BIE respecte portes i sortides: 5 m. 
‐ Verificació d'elements BIE: 
     ‐ Boquilla llança (obertura i regulació d'aigua): 
     ‐ Vàlvula (obertura/tancament) 
     ‐ Manòmetre (lectura, contractar‐lo) 
     ‐ Subjecció i senyalització 
     ‐ Desenrotllar mànega: BIE 25 Longitud 20 m; BIE 45 Longitud 15 m 
‐ Prova d'estanquitat de la instal∙lació amb una pressió de prova igual a la pressió de servei + 3,5 kg/cm2  amb un 
mínim de 10 kg/cm2 durant un mínim de 2 hores. 
‐ Senyalització de les BIES 
‐ Comprovació grups de pressió: 
     ‐ Alimentació exclusiva per a la instal∙lació contra incendis 
     ‐ Capacitat per alimentar la instal∙lació durant una hora 
     ‐ Disposar de subministrament complementari per alimentar al grup 
     ‐ Verificar les condicions de funcionament 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Prova de  funcionament. S'han de posar en  funcionament  les 2 BIES més desfavorables hidràulicament  i  s'ha 
d'assegurar una pressió a punta de  llança mínima de 2 bar  i un cabal d'1,6  l/s per BIE 25  i 3,3  l/s per BIE 45, 
durant  una  hora.  S'ha  de  verificar  que  la  xarxa  de  canonades  i  el  proveïment  d'aigua  permeten  aquestes 
condicions de funcionament. 
‐ Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han  de  comprovar  totes  les  BIE.  Les  proves  de  funcionament  s'han  de  fer,  a  les  2  BIES,  situades  més 
desfavorablement des del punt de vista hidràulic. 
En qualsevol altre cas, la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 

  

EM ‐  INSTAL∙LACIONS CONTRA INCENDIS 
 
EM3 ‐   EXTINTORS 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
S'han considerat els tipus de col∙locació següents: 
‐ Amb armari muntat superficialment 
‐ Amb suport a la paret 
‐ Sobre rodes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col∙locat dins d'armari i muntat superficialment: 
‐ Fixació de l'armari al parament. 
‐ Co.locació de l'extintor dins de l'armari. 
Col∙locat amb suport a la paret: 
‐ Col∙locació del suport al parament. 
‐ Col∙locació de l'extintor al suport. 
Col∙locat sobre rodes: 
‐ Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 
Toleràncies d'instal∙lació: 
‐ Posició:  ± 50 mm 
‐ Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
 
COL∙LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
 
COL∙LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT: 
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L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment. 
 
COL∙LOCAT SOBRE RODES: 
L'extintor ha d'anar col∙locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el 
seu transport sense perill de despendre's. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal∙lació. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 
de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐  Comprovació  que  l'empresa  instal∙ladora  es  troba  inscrita  en  el  registre  d'empreses 
instal∙ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 
‐ Comprovació de la correcta implantació de la instal∙lació d'extintors mòbils 
‐ Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar: 
     ‐ Col∙locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
     ‐ Accessibilitat i situació propera a una sortida 
     ‐ Situació a les zones amb més risc d'incendis 
     ‐ Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
     ‐ Senyalització dels extintors 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar mostrejar les 
diferents  zones, especialment aquelles amb un  risc més elevat.  Zones amb  transformadors, motors,  calderes, 
quadres elèctrics, sales de màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
 

 

EMD ‐   INSTAL∙LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
 
EMD3 ‐ CENTRALS DE SEGURETAT 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Centrals de seguretat antirobatori muntades a l'interior. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Fixació de la central al parament. 
‐ Connexió a la xarxa elèctrica i al circuit de detecció. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. 
Alçària des del paviment:  1200 mm 
Toleràncies d'instal∙lació: 
‐ Posició:  ± 30 mm 
‐ Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que  se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Comprovació de la correcta implantació de la instal∙lació a l'obra. 
‐ Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal∙lació i la separació dels conductors 
respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades. 
‐ Verificació de la situació i instal∙lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i cablejat. 
‐ Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i alarma. 
‐ Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques. 
‐  Prova  de  funcionament,  actuant  sobre  diversos  detectors  i  verificant  l'actuació  de  la  central,  segons  les 
especificacions  que  tingui  assignades:  actuació  de  videogravador,  avisos  acústics  etc.  Verificar  l'actuació  del 
sistema sense alimentació elèctrica (subministrament d'emergència). 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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‐ Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha  de  comprovar  el  funcionament  de  la  instal∙lació  actuant  sobre  tots  els  detectors.  S'ha  de  comprovar 
l'execució  global de  la  instal∙lació.  En qualsevol  altre  cas  la DF ha de determinar  la  intensitat de  la  presa de 
mostres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
 
ENG ‐   VÀLVULES PER A INSTAL∙LACIONS DE GAS 
 
ENG1 ‐  VÀLVULES DE PAS PER A GAS 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de tall per a gas, d'accionament manual, per a instal∙lacions en edificis. 
S'han considerat els tipus de vàlvules següents: 
‐ Vàlvules amb obturador esfèric 
‐ Vàlvules amb obturador cònic (de mascle cònic) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Preparació dels extrems dels tubs 
‐ Neteja de rosques i d'interior de tubs 
‐ Connexió de la vàlvula a la xarxa 
‐ Prova d'estanquitat 
‐ Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
El volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
El seu muntatge ha d'estar  fet d'acord amb  les  instruccions de  la DT del  fabricant, els reglaments vigents  i  les 
normes pròpies de les companyies subministradores. 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
La distància entre  la vàlvula  i  la paret ha de ser  la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat  l'eix 
d'accionament del sistema de tancament. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Tant el premsaestopes de  la vàlvula com  les connexions amb  la canonada han de ser estanques a  la pressió de 
treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la 
mà. 
No s'han de transmetre esforços entre les canonades i la vàlvula. 
Toleràncies d'execució: 
‐ Posició:  ± 30 mm 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 
Abans  d'efectuar  les  unions,  es  repassaran  i  netejaran  els  extrems  dels  tubs  per  eliminar  les  rebabes  que  hi 
puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi 
de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat 
perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar 
les unions. 
Un  cop  instal∙lada  la  vàlvula,  es  procedirà  a  la  retirada  de  l'obra  de  tots  els  materials  sobrants  com  ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 
* UNE 60718:2005 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para 
instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos a presiones máximas de operación (MOP) inferior o 
igual a 0,5 MPa (5 bar). Características dimensionales y de bloqueo. 
 
VÀLVULES DE FINS A 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL: 
*  UNE‐EN  331:1998  Llaves  de  obturador  esférico  y  de  macho  cónico,  accionadas  manualmente,  para 
instalaciones de gas en edificios. 
 
VÀLVULES DE DIAMETRE NOMINAL SUPERIOR A 50 MM I NO SUPERIOR A 100 MM: 
UNE  60708:1998  Llaves metálicas  de  obturador  esférico  y  de macho  cónico  accionadas manualmente  para 
instalaciones  receptoras  que  utilizan  combustibles  gaseosos  alimentadas  a  presiones máximas  de  operación 
(MOP) hasta 0,5 MPa (5 bar), de diámetro nominal mayor de 50 mm y no superior a 100 mm. 

  

EN ‐  Familia N 
 
ENG ‐   VÀLVULES PER A INSTAL∙LACIONS DE GAS 
 
ENG6 ‐  ELECTROVÀLVULES PER A INSTAL∙LACIONS DE GAS 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Electrovàlvules de tall per a gas, col∙locades. 
S'han considerat els tipus de vàlvules següents: 
‐ Vàlvules muntades roscades 
‐ Vàlvules muntades embridades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En les vàlvules roscades: 
‐ Preparació i comprovació dels extrems dels tubs i de les vàlvules 
‐ Neteja de rosques i del interiors dels tubs 
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‐ Connexió de la vàlvula a la xarxa de gas 
‐ Connexió amb la xarxa elèctrica 
‐ Prova d'estanquitat 
‐ Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
En les vàlvules embridades: 
‐ Comprovació de les brides dels tubs i les vàlvules 
‐ Connexió de la vàlvula a la xarxa de gas 
‐ Connexió amb la xarxa elèctrica 
‐ Prova d'estanquitat 
‐ Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
El seu muntatge ha d'estar  fet d'acord amb  les  instruccions de  la DT del  fabricant, els reglaments vigents  i  les 
normes pròpies de les companyies subministradores. 
Tots els materials que intervenen en la instal∙lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge 
i  les  connexions  dels  aparells  han  d'estar  fets  amb  els materials  i  accessoris  subministrats  pel  fabricant,  o 
expressament aprovats per aquest. 
Ha d'estar situada en un emplaçament que permeti  la plena accessibilitat de  totes  les seves parts, atenent als 
requeriments  mínims  més  exigents  entre  els  marcats  per  la  reglamentació  vigent  i  les  recomanacions  del 
fabricant. 
Les parts mòbils de la vàlvula s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra 
o la pròpia instal∙lació. 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
La distància entre  la vàlvula  i  la paret ha de ser  la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat  l'eix 
d'accionament del sistema de tancament. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Tant el premsaestopes de  la vàlvula com  les connexions amb  la canonada han de ser estanques a  la pressió de 
treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica. La connexió elèctrica ha d'estar feta a dintre de la caixa 
de  connexions  de  la  vàlvula.  Els  conductors  de  fase,  neutre  i  protecció  han  de  connectar‐se  als  borns 
corresponents. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la 
mà. 
No s'han de transmetre esforços entre les tuberies i la vàlvula. 
Toleràncies d'instal∙lació: 
‐ Posició:  ± 30 mm 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions a les xarxes de servei es faran un cop tallat els corresponents subministraments. 
Abans  d'efectuar  les  unions,  es  repassaran  i  netejaran  els  extrems  dels  tubs  per  eliminar  les  rebabes  que  hi 
puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi 
de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat 
perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 
En les unions embridades, els cargols de la brida s'han de prémer de manera alternada, per tal de que la pressió 

sobre el junt sigui el més uniforme possible. 
En les unions roscades, l'enroscada s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar 
les unions. 
La brida s'ha de prémer de manera que la pressió sobre el junt sigui uniforme. 
Un  cop  instal∙lada  la  vàlvula,  es  procedirà  a  la  retirada  de  l'obra  de  tots  els  materials  sobrants  com  ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.  
 

ENH ‐   BOMBES CENTRÍFUGUES 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bombes centrífugues, de tipus auto‐aspirant, monobloc o normalitzades segons DIN,  muntades. 
S'han considerat els tipus de col∙locació següents: 
‐ Muntades superficialment 
‐ Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Fixació de la bomba a una bancada 
‐ Connexió a la xarxa de fluid a servir 
‐ Connexió a la xarxa elèctrica 
‐ Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. 
Les  canonades  d'aspiració  i  d'impulsió  han  de  ser,  com  a  mínim,  del  mateix  diàmetre  que  les  boques 
corresponents. 
Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°. 
Les  reduccions que  siguin horitzontals  s'han de  fer excèntriques  i han de quedar enrasades per  la generatriu 
superior, per tal d'evitar la formació de bosses d'aire. 
La bomba ha d'estar fixada sòlidament a una bancada de superfície llisa i anivellada. 
La subjecció de la bomba s'ha de fer calçant‐la amb espàrrecs o amb cargols; cal utilitzar els forats que porta a la 
seva base. 
Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. 
 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
La  distància  entre  la  bomba  i  la  paret  ha  de  ser  suficient  perque  pugui  girar  el  cos  de  la  bomba,  un  cop 
desmuntada la seva subjecció. 
 
MUNTADES EN PERICÓ: 
La separació entre la bomba i les parets del pericó ha de ser suficient perque pugui girar el cos de la bomba un 
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cop desmuntada la seva subjecció. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que  se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 
UNE‐EN 23661:1995 Bombas centrífugas de aspiración axial. Medidas de las bancadas y de su instalación. 

  

EP3 ‐  INSTAL∙LACIONS DE MEGAFONIA 
 
EP32 ‐   CENTRALETES DE MEGAFONIA 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Central de megafonia muntada sobre taula i connectada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Connexió a la xarxa del circuit de comunicació 
‐ Connexió a la xarxa elèctrica 
‐ Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar connectada correctament a cadascun dels accessoris. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la taula per un mínim de tres punts. 
No ha d'estar connectada a una tensió més gran de la indicada pel fabricant. 
Ha de quedar instal∙lada en posició de sobretaula, en la situació fixada al projecte. 
La potència i la tensió nominal han de ser les especificades en la DT. 
La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure. 
Ha de quedar instal∙lada en lloc ventilat, exempt d'humitat i pols i amb una temperatura ambient entre 5 i 30º C. 
Ha d'estar allunyada d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de vibració o soroll. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar si la tensió de la central de megafonia correspon a la disponible. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que  se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Comprovació de la correcta implantació de la instal∙lació a l'obra. 
‐ Verificació de la instal∙lació de circuits comprovant: 
     ‐ L'ús de conductors i canalitzacions adequats independents de canalitzacions elèctriques i amb una distància 
superior a 3 cm. d'aquests. 
     ‐ Funcionament d'altaveus i reguladors de nivell sonor 
     ‐ Funcionament de selectors de programa 
     ‐ Funcionament d'equips d'amplificació 
     ‐ Funcionament d'equips de transmissió 
     ‐ Verificació de prioritat de senyals 
     ‐ Proves d'instal∙lació elèctrica associada 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal∙lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o correcció. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que 
determini la DF. 
  

EP4 ‐  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
EP49 ‐   CABLES PER A INSTAL∙LACIONS DE MEGAFONIA 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables per a megafonia d'1 a 8 parells de conductors, instal∙lats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ L'estesa i fixació 
‐ Connexionat a caixes o elements 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La connexió dels cables de megafonia ha d'estar feta sobre els següents elements: 
‐ Regulador del nivell sonor 
‐ Selector de programes 
‐ Central de megafonia 
‐ Altaveus 
Els cables han de penetrar dins els conductes. 
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Els empalmaments han d'estar fets amb regleta o borns de connexió. 
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral∙lelament al sostre o al paviment. 
Un cop  instal∙lat  i connectat a  la central de megafonia no han de ser accessibles  les parts que hagin d'estar en 
tensió. 
Ha de quedar en el mateix pla que el parament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Quan es col∙loca muntat superficialment, el cable ha d'anar fixat al suport. 
Quan es col∙loca en tub o canal, el cable ha de quedar instal∙lat sense tensions i la canalització ha de complir les 
especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
La distància del cable a qualsevol tipus d'instal∙lació ha de ser de 20 cm. 
Distància entre fixacions:  <= 40 cm 
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 
Toleràncies d'instal∙lació: 
‐ Posició:  ± 20 mm 
‐ Aplomat:  ± 2% 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
  

EP4 ‐  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
EP4A ‐  CABLES DE FIBRA ÒPTICA 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables amb conductors de fibra òptica per a la transmissió de senyals digitals, col∙locats. 
S'han contemplat els tipus de cables següents: 
‐ Cables per a instal∙lacions verticals i horitzontals en edificis 
‐ Cables per a instal∙lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat 
Es contemplen els següents tipus de col∙locació: 
‐ Cables col∙locats sota canals, safates o tubs 
‐ Cables amb connectors als extrems, connectats als equips 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En cables col∙locats sota canals, safates o tubs: 
‐ Col∙locació del cable a dintre de l'embolcall de protecció 
‐ Marcat del cable 
‐ Prova de servei 
‐ Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
En cables amb connectors als extrems: 
‐ Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 
‐ Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 
‐ Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els materials que  intervenen en  la partida d'obra han de  ser  compatibles entre  si. Per aquest motiu,  les 
connexions han d'estar fets amb els materials  i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats 
per aquest. 
S'han de comprovar la qualitat i característiques del senyal òptic en els requerits per la DT o bé els que sol∙liciti la 

DF. Les proves s'han de fer amb un reflectòmetre òptic en el domini del temps (OTDR)  i amb un mesurador de 
potència. 
L'instal∙lador ha de lliurar a la DF la documentació amb els resultats de les proves i els certificats requerits sobre 
la instal∙lació. 
 
CABLES COL∙LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal∙lació. 
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub. 
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu  interior elements d'altres  instal∙lacions. La 
secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors. 
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment del cable de 
comunicacions elements d'altres instal∙lacions. 
 
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 
La  connexió  d'ambdós  extrems  del  cable  amb  els  equips  i  amb  les  preses  de  senyal  han  d'estar  fetes.  La 
continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CABLES COL∙LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar‐li retorçaments ni coques. 
El  conductor  s'ha  d'introduir  dins  el  tub  de  protecció mitjançant  un  cable  guia  prenent  cura  que  no  pateixi 
torsions ni danys a la seva coberta. 
El cable s'ha de col∙locar de manera que les seves propietats no quedin malmeses. 
L'embolcall de protecció ha d'estar instal∙lat abans d'introduir els conductors. 
Durant  l'estesa del cable  i sempre que es prevegin  interrupcions de  l'obra, els extrems es protegiran per tal de 
que no hi entri aigua. 
Les tensions mecàniques que es generin durant l'estesa, i les remanents un cop aquest instal∙lat, seran inferiors a 
les que suporta el cable. 
No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció. 
Radi mínim de curvatura del cable:  >= 10D  (D = diàmetre del cable) 
Temperatura ambient durant la instal∙lació:  0ºC =< T =< 50ºC (T = Temperatura ambient) 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CABLES PER A INSTAL∙LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
CABLES PER A INSTAL∙LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT: 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones. 
* UNE 20703:1992 Cables ópticos multifibra para telecomunicaciones. 
* UNE‐EN 187000:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica. 
* UNE‐EN 187000/A1:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica. 
* UNE‐EN 188000:1997 Especificaciones generales para fibras ópticas. 
* UNE‐EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
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* UNE‐EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* EN 50173‐1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y 
áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004) 
 

  

EP ‐  INSTAL∙LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EPD ‐   INFRAESTRUCTURA COMÚ DE TELECOMUNICACIONS (ICT) 
 
EPD1 ‐  REGISTRES D'ENLLAÇ I D'ACCÉS 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Registres d'enllaç o d'accés per a la infraestructura comú de telecomunicacions (I.C.T.) de l'edifici. 
S'han considerat els elements següents: 
‐ Armaris amb cos de planxa d'acer amb porta de planxa d'acer 
‐ Armaris amb cos de polièster reforçat amb porta de polièster reforçat 
‐ Caixes de polièster reforçat amb fibra de vidre amb tapa de polièster reforçat o de policarbonat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Replanteig 
‐ Col∙locació i anivellació 
‐ Neteja i retirada de l'obra dels elements sobrants 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
Ha de quedar penjat pels punts expressament disposats per aquesta funció pel fabricant. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra. 
La posició ha de ser fixada a la DT. 
Toleràncies d'instal∙lació: 
‐ Posició:  ±20 mm 
‐ Aplomat:  ±2% 
ARMARIS METAL∙LICS DE POLIÈSTER REFORÇAT: 
Les portes han d'obrir i tancar correctament. 
Han d'encaixar perfectament en el cos de  l'armari de manera que quedi assegurat el compliment del grau de 
protecció del fabricant. 
Si te pany, aquest ha d'obrir i tancar perfectament. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
L'entrada a  l'interior del registre dels tubs de  la  instal∙lació s'ha de  fer pels punts de  les parets previstos per a 
aquesta finalitat. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un  cop  instal∙lat  l'equip,  s'ha  de  procedir  a  la  retirada  de  l'obra  de  tots  els  materials  sobrants  com  ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes  de  telecomunicaciones  para  el  acceso  a  los  servicios  de  telecomunicación  en  el  interior  de  las 
edificaciones. 

 

EP ‐  INSTAL∙LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EPD ‐   INFRAESTRUCTURA COMÚ DE TELECOMUNICACIONS (ICT) 
 
EPD7 ‐  ARMARIS METAL∙LICS PER A RECINTE D'INSTAL∙LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armari metàl∙lic per al recinte d'instal∙lacions de telecomunicacions. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Replanteig 
‐ Col∙locació i anivellació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
Ha de quedar fixat pels punts expressament disposats per a aquesta funció pel fabricant. 
Les portes han d'obrir i tancar correctament. 
Han d'encaixar perfectament en el cos de  l'armari de manera que quedi assegurat el compliment del grau de 
protecció del fabricant. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra. 
Si te pany, aquest ha d'obrir i tancar perfectament. 
La posició ha de ser fixada a la DT. 
Si l'armari porta punts de suspensió per a la seva manipulació, aleshores aquests s'han de retirar un cop l'armari 
sigui al seu emplaçament. 
Toleràncies d'instal∙lació: 
‐ Posició:  ±20 mm 
‐ Aplomat:  ±2% 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
L'entrada a  l'interior del registre dels tubs de  la  instal∙lació s'ha de  fer pels punts de  les parets previstos per a 
aquesta finalitat. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un  cop  instal∙lat  l'equip,  s'ha  de  procedir  a  la  retirada  de  l'obra  de  tots  els  materials  sobrants  com  ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. 
Si l'armari porta punts de suspensió per a la seva manipulació, aleshores s'ha de manipular pels esmentats punts. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que  se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes  de  telecomunicaciones  para  el  acceso  a  los  servicios  de  telecomunicación  en  el  interior  de  las 
edificaciones. 
 

EY ‐  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
 
EY0 ‐  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
 
EY01 ‐   REGATES 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal∙lació i tapada posteriorment amb morter o guix. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
‐ Replanteig i marcat de les regates 
‐ Obertura de les regates 
‐ Col∙locació dels tubs o elements a introduir a les regates 
‐ Tapat posterior amb morter o guix 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de ser recta. 
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret. 
Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han de quedar afectats 
en la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l'execució de la regata. 
Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura. 
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col∙locats dins de la regata. 
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8 del DB‐SE‐F. 
Toleràncies d'execució: 
‐ Replanteig:  ± 10 mm 
‐ Fondària:  + 0 mm,  ‐ 5 mm 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les peces. 
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats. 
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la instal∙lació introduïda. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargaria realment executat d'acord amb la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto  314/2006,  de  17  de marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la  Edificación  Parte  2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB‐SE‐F. 
  

K ‐   Tipus K 
 
K2 ‐  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R ‐   GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2RA ‐  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL∙LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a  la gestió dels residus generats en  l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
‐ Deposició  del  residu  no  reutilitzat  en  la  instal∙lació  autoritzada  de  gestió  on  se  li  aplicarà  el  tractament  de 
valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al  lloc adequat  legalment autoritzat per a que se  li apliqui el tipus de tractament 
especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament 
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La  empresa  receptora  del  residu  ha  de  facilitar  al  constructor  la  informació  necessària  per  complimentar  el 
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de 
construcción y demolición 
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Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de  la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por  la que se publican  las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real  Decreto  108/1991,  de  1  de  febrero,  sobre  la  prevención  y  reducción  de  la  contaminación  del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
 
 
D ‐   ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 ‐  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 ‐   MORTERS I PASTES 
 
D070 ‐  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
‐ Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
‐ Ciments de ram de paleta MC 
‐ Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
‐ Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     ‐ Morter ordinari (UNE‐EN 998‐2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     ‐ Morter ordinari (UNE‐EN 998‐2) en fàbrica armada:  >= M5 
     ‐ Morter de junt prim o morter lleuger (UNE‐EN 998‐2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.‐ CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto  314/2006,  de  17  de marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la  Edificación  Parte  2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB‐SE‐F. 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
‐ Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord 
a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 
1015‐11). 
En cas de no presentar aquests  resultats, o que  la DF  tingui dubtes de  la seva  representativitat, es  realitzaran 
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a  l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del  fabricant, d'acord a  les 
condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte. 
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ANNEX IV. CATÀLEGS COMERCIALS 
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CAPÍTOL 31. PRODUCCIÓ D’ACS I ENERGIA SOLAR 
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CATÁLOGO ALDINGAS CALEFACCIÓN. 

 

www.aldingas.com 
14 

 

Rendamax R-600  
 

de 151 a 572 kW 
 
RENDIMIENTO DEL 109% 
Clase NOx 5 
Modulante 
Cámara estanca 
De dimensiones compactas 

 
 
Características principales 
� Caldera de pie de condensación a gas 

� 8 bar de presión máxima de trabajo 

� Alto ratio de modulación (del 20 al 100%) 

� Cuerpo refrigerado por agua y con cuatro intercambiadores de ACERO 
INOXIDABLE, con 10 pasos de agua totales: 

- Gran fiabilidad 

- Máxima eficiencia 

� Bajos costes de mantenimiento 

� Muy silenciosa 

� Bajas emisiones contaminantes 

Control 
La caldera R-600 dispone, de serie, de un sistema de control horario. Y para hacer uso de algunas de las muchas 
opciones de control que su electrónica permite para incrementar aún más su excepcional rendimiento energético, 
bastará con añadir los módulos adicionales que tenemos disponibles. 

 

Modelos 
Potencia útil (kW) 

P.V.P. mín-máx 
40/60ºC 

mín-máx 
80/60ºC 

R-601 26,7 - 150,7 23,3 - 142,1 10.805 � 
R-602 45,2 - 201,6 39,5 - 190,1 13.213 � 
R-603 45,1 - 251,4 39,5 - 237,2 14.212 � 
R-604 45,2 - 302,3 39,5 - 285,2 16.815 � 
R-605 87,7 - 403,1 76,6 - 380,2 18.192 � 
R-606 87,7 - 503,9 76,6 - 475,3 19.451 � 
R-607 87,7 - 571,5 76,6 - 539,0 20.571 � 

POSIBILIDAD DE CONEXIÓN 
EN CASCADA HASTA 4576 kW 

Kits de montaje en pág. 17 
Controles opcionales en págs. 20 � 21 
Neutralizadores de condensados en pág. 46 
Agujas separadoras en pág. 47 
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Dimensiones calderas Rendamax R-600 

 
Modelo L  

(mm) 
L1 

 (mm) 
H 

 (mm) 
B 

 (mm) 
D chimenea  

(mm) 
W1/W2 tomas hidráulicas 

 ø ������	 
G tomas gas  

ø ���	 
R-601 1105 790 1480 670 150 �� �� 
R-602 1260 895 1480 670 150 �� �� 
R-603 1470 1105 1500 670 200 �� �� 
R-604 1220 740 1500 770 200 DN 65 PN 16 �� 
R-605 1435 955 1500 770 250 DN 65 PN 16 ���� 
R-606 1585 1105 1500 770 250 DN 65 PN 16 ���	� 
R-607 1735 1255 1500 770 250 DN 65 PN 16 ���	� 

W1: Impulsión  W2: Retorno   G: Gas  D: Salida de humos 

Datos técnicos calderas Rendamax R-600 
 

  R601 R602 R603 R604 R605 R606 R607 

Potencia de temp. nominal 80-60ºC máx/mín kW 142,1/24,0 190,1/40,6 237,2/40,6 285,2/40,6 384,5/79,6 480,6/79,6 445,1/79,6 

Potencia de temp. nominal 40-30ºC máx/mín. kW 150,4/25,5 201,2/43,1 251,0/43,1 301,8/43,1 402,4/83,6 502,9/83,6 570,4/83,6 

Potencia d temperatura de caldera máx/mín. kW 145,0/24,5 194,0/41,5 242,0/41,5 291,0/41,5 388,0/80,5 485,0/80,5 550,0/80,5 

Eficiencia a 80/60ªC % 98,0 98,0 98,0 98,0 99,1 99,1 99,1 

Eficiencia a 40/30ºC % 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 

Consumo de gas, gas H (G20) máx/mín (10,9kWh/m3) m3/h 13,3/2,3 17,8/3,8 22,2/3,8 26,7/3,8 35,6/7,4 44,5/7,4 50,5/7,4 

Consumo de gas, GLP (G31) máx/mín (12,8 kWh/kg) Kg/h 11,3/1,9 15,2/3,2 18,9/3,2 22,7/3,2 30,3/6,3 37,9/6,3 43,0/6,3 

Presión de gas natural H máx/mín. mbar 20/17 20/17 20/17 20/17 20/17 20/17 20/17 

Presión de GLP (G-31) máx/mín mbar 50/30 50/30 50/30 50/30 50/30 50/30 50/30 

Presión máxima de gas mbar 50 50 50 50 50 50 50 

Temp. gas de combustión a 80/60ºC max./mín ºC 78/61 78/61 78/61 78/61 78/61 78/61 78/61 

Temp.gas de combustión a 40/30ºC max./mín. ºC 56/30 56/30 56/30 56/30 56/30 56/30 56/30 

Caudal gas escape máx./mín. m3/h 238/40 318/69 397/69 477/69 636/134 795/134 901/134 

Nivel CO2 en gas natural H/E/L/LL máx/mín % 10,2/9,4 10,2/9,4 10,2/9,4 10,2/9,4 10,2/9,4 10,2/9,4 10,2/9,4 

Nivel CO2 en gas GLP máx/mín % 11,9/10,0 11,9/10,0 11,9/10,0 11,9/10,0 11,9/10,0 11,9/10,0 11,9/10,0 

Nivel NOx máx./mín. mg/kWh 35/15 35/15 35/15 35/15 35/15 35/15 35/15 

Nivel CO máx./mín. mg/kWh 14/8 14/8 14/8 14/8 14/8 14/8 14/8 

Cantidad adm. de resistencia de humero máx/mín. Pa 160/10 160/10 200/10 200/10 200/10 250/10 250/10 

Volumen de agua I 27 31 35 61 68 75 82 

Punto máximo de ajuste para la temperatura ºC 90 90 90 90 90 90 90 

Caudal nominal d agua a dT=20K m3/h 6,1 8,1 10,2 12,2 16,3 20,4 23,1 

Resistencia hidráulica con caudal nom. de agua kPa 10 18 28 15 27 42 55 

Conexión eléctrica V 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 

Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 

Fusible de conexión a red A 16 16 16 16 16 16 16 

Cons. ener.de caldera max./min. (bomba excl.) W 158/43 200/35 230/35 260/35 470/61 650/61 770/61 

Peso (vacia) Kg 295 345 400 465 535 590 600 

Corriente mínima de ionización pA 6 6 6 6 6 6 6 

Valor PH condensado - 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Código de identificación CE - CE-0063BS840 
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Ejemplo real de un estudio de amortización de calderas Rendamax R-600 
 

Tipo de instalación: Viviendas de una comunidad de vecinos 

Potencia total instalada: 1994 kW nominales totales, proporcionados por un conjunto de cuatro calderas 

Período de estudio: Se obtienen los consumos alcanzados entre junio del 2006 y mayo del 2011 

Situación inicial: Se disponía de cuatro calderas de baja temperatura con una potencia nominal de 495 kW 

Situación final: Tras detectar un consumo excesivo, el 12 de enero del año 2009 la propiedad decidió sustituir dos de 
las calderas ya instaladas por dos calderas R-606 de 554 kW nominales cada una, ampliando así la potencia total 
instalada de 1980 kW a 1994 kW 

Datos: 

 

 

De aquí se pueden obtener los promedios de consumo en kW/h durante el período correspondiente a la situación 
inicial de la siguiente forma: 

(2.838.063,15 + 2.887.387,29 + 3.050.057,70)/3 = 2.925.168,38 kW/h 
 

Así, puesto que el consumo en kW/h entre junio del 2009 y mayo del 2010 (primer año con las calderas R-606 en 
funcionamiento) fue de 2.367.139,41 kW/h, podemos deducir el ahorro obtenido durante el primer año en 
comparación con el promedio de los años anteriores: 

2.925.168,38 � 2.367.139,41 = 558.029,97 kW/h, es decir, UN 19,08% MENOS DE CONSUMO 
 
Que económicamente equivale a un AHORRO DE 
���������EL 1er. AÑO 
���������������������������������	�� 
 

Y comparando el consumo del segundo año desde la instalación de las calderas R-606 con el valor promedio del 
consumo durante el período correspondiente a la situación inicial se obtiene el siguiente ahorro energético: 

2.925.168,38 � 2.191.392,11 = 733.777,27 kW/h, es decir, UN 25,08% MENOS DE CONSUMO 
 
Que económicamente equivale a un AHORRO DE 30.084,87 �����2º AÑO 
������������������������!��������	�� 

Por lo tanto, sumando el ahorro obtenido durante los dos primeros años se obtiene un AHORRO BRUTO �������������� 

A este valor se le debe restar el 7% que corresponde al ahorro generado al reducir 1ºC la temperatura ambiente, de 
forma que el AHORRO NETO OBTENIDO EN LA COMBUSTIÓN ES �������������� 

Teniendo en cuenta que el precio total de venta al público de las dos calderas R-��������������������������!�"#$&"�
que en el tercer año se recuperará la inversión y se empezarán a obtener beneficios de la compra de las calderas 
(Tiempo aprox. de amortización: 2 años y 18 días // Beneficios aprox. "#��'&�"��������*���!+";�
����������	 

A este considerable ahorro se le deben sumar otras ventajas de la caldera R-600: 

1. Permite reducir el consumo eléctrico pues la caldera es capaz de hacer modular la bomba circuladora 
que tenga asignada 

2. Se obtiene una respuesta inmediata gracias al poco volumen de agua que contiene 

3. Las pérdidas de calor durante los paros de servicio son prácticamente nulas gracias al poco volumen de 
agua contenido por las calderas 

4. El menor número de encendidos y apagados gracias al sistema de control PID puede reducir aún más los 
consumos energéticos, incrementando así el rendimiento de la instalación 

5. Su coste de mantenimiento es muy bajo gracias a la fiabilidad probada de sus componentes y el fácil 
acceso a todos ellos 

6. Los 10 pasos de agua de su intercambiador neutralizan el riesgo de averías por incrustaciones 

7. Las opciones de control, gracias a su electrónica SIEMENS, son casi infinitas con estas calderas 
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Acumuladores

de acero 

vitrifi cado

Instrucciones de instalación

BDLE 200 BDLE 1000
BDLE 300 BDLE 1500
BDLE 500 BDLE 2000
BDLE 750 BDLE 2500

BDLE 3000 BDLE S/750
BDLE 3500 BDLE S/1000
BDLE 4000 BDLE S/1500
BDLE 5000 BDLE S/2000
  BDLE S/2500
  BDLE S/3000
  BDLE S/4000
  BDLE S/5000

·10·

BDLE 1500 - 5000

BDLE 1500 BDLE 2000 BDLE 2500 BDLE 3000 BDLE 3500 BDLE 4000 BDLE 5000
a “GAS/M 2 2 3 3 3 3 3
b “GAS/M 2 2 3 3 3 3 3
c “GAS/M 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2
e “GAS/M 2 2 3 3 3 3 3
i “GAS/M 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
l “GAS/M 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2
o “GAS/M 2 2 2 2 2 2 2

Conexiones de
protección catódica 2 2 3 3 3 3 3

A mm 1360 1360 1660 1660 1660 1910 1910
B mm 1830 2280 2015 2305 2580 2310 2710
C mm 175 175 200 200 200 200 200
D mm 685 685 805 805 805 875 875
E mm 330 780 300 590 875 465 870
F mm 1115 1560 1250 1540 1755 1450 1805

a- Entrada agua fría
b-  Salida ACS
c-  Recirculación
d-  Depósito acumulador
e-  Desagüe
f-  Forro externo
g-  Aislamiento térmico
i-  Vaina de sensores
l-  Protección catódica
o-  Conexión resistencia
t-  Boca de hombre DN 400
u-  Cáncamos para
 transporte
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BLDE S/1500 - 5000  

1 - Llave de corte
2 - Válvula antirretorno
3 - Válvula de seguridad y vaciado
4 - Desagüe
5 - Circulador

1 - Llave de corte
2 - Válvula antirretorno
3 - Válvula de seguridad y vaciado
4 - Desagüe

6 - Bomba de recirculación
7 - Resistencia eléctrica de apoyo
8 - Purgador
9 - Vaso de expansión

5 - Bomba de recirculación
6 - Purgador
7 - Vaso de expansión
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Descripción Unidad
BDLE 
1500

BDLE 
2000

BDLE 
2500

BDLE 
3000

BDLE 
3500

BDLE 
4000

BDLE 
5000

Capacidad de A.C.S. litros 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000
Tª máx. depósito
de A.C.S.

oC 90 90 90 90 90 90 90

Presión máx.
depósito de A.C.S. bar 8 8 8 8 8 8 8

Peso en vacío Kg 390 450 630 690 755 880 1040

Descripción Unidad BDLE S/750 BDLE S/1000

Capacidad de A.C.S. litros 750 1000
Tª máx. depósito de A.C.S. oC 90 90
Presión máx. depósito de A.C.S. bar 8 8
Tª máx. circuito calentamiento oC 200 200
Presión máx. circuito calentamiento bar 25 25
Superfi cie de Intercambio m2 2,7 3,3
Peso en vacío Kg 195 230

Descripción Unidad
BDLE S/ 

1500
BDLE S/ 

2000
BDLE S/ 

2500
BDLE S/ 

3000
BDLE S/ 

3500
BDLE S/ 

4000
BDLE S/ 

5000
Capacidad de A.C.S. litros 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000
Tª máx. depósito
de A.C.S.

oC 90 90 90 90 90 90 90

Presión máx.
depósito de A.C.S. bar 8 8 8 8 8 8 8

Tª máx. circuito
calentamiento

oC 120 120 120 120 120 120 120

Presión máx. circuito
calentamiento bar 25 25 25 25 25 25 25

Nº Serpentines und. 4/6 4/6 6/8 6/10 7/10 8/10 10/12
Superfi cie de 
Intercambio m2 2,8/

4,2
3,4/
5,0

4,2/
6,7

5,0/
8,4

5,9/
8,4

6,7/
8,4

8,3/
10,0

Peso en vacío Kg 400/
415

460/
475

660/
690

735/
760

820/
840

1040/
1055

1185/
1200
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Código Tipo PVP (€)
PJIP2200NXTI NBR 50,40
PJIP2200PXTI EPDM 52,00

CONDICIONES DE DISEÑO

Presión diseño Temperatura diseño

10 bar 95 Cº 140 Cº

NBR EPDM

Código PVP (€)
IP220005NX10 296
IP220007NX10 321
IP220009NX10 346
IP220011NX10 371
IP220013NX10 397
IP220015NX10 422
IP220017NX10 447
IP220019NX10 473
IP220021NX10 498
IP220023NX10 523
IP220025NX10 548
IP220027NX10 574
IP220029NX10 599
IP220031NX10 624
IP220033NX10 649
IP220035NX10 675
IP220037NX10 700
IP220039NX10 725
IP220041NX10 751

Código PVP (€)
IP220005PX10 309
IP220007PX10 340
IP220009PX10 371
IP220011PX10 401
IP220013PX10 432
IP220015PX10 463
IP220017PX10 493
IP220019PX10 524
IP220021PX10 555
IP220023PX10 585
IP220025PX10 616
IP220027PX10 647
IP220029PX10 677
IP220031PX10 708
IP220033PX10 739
IP220035PX10 769
IP220037PX10 800
IP220039PX10 831
IP220041PX10 862

PLACAS EN ACERO INOXIDABLE
 INTERCAMB. JUNTAS NBR INTERCAMB. JUNTAS EPDM

Código PVP (€)
IP220005NX10PTI 449
IP220007NX10PTI 532
IP220009NX10PTI 616
IP220011NX10PTI 700
IP220013NX10PTI 784
IP220015NX10PTI 868
IP220017NX10PTI 951
IP220019NX10PTI 1.035
IP220021NX10PTI 1.119
IP220023NX10PTI 1.203
IP220025NX10PTI 1.286
IP220027NX10PTI 1.370

Código PVP (€)
IP220005PX10PTI 464
IP220007PX10PTI 552
IP220009PX10PTI 641
IP220011PX10PTI 731
IP220013PX10PTI 820
IP220015PX10PTI 909
IP220017PX10PTI 999
IP220019PX10PTI 1.088
IP220021PX10PTI 1.177
IP220023PX10PTI 1.267
IP220025PX10PTI 1.356
IP220027PX10PTI 1.445

PLACAS EN TITANIO
 INTERCAMB. JUNTAS NBR INTERCAMB. JUNTAS EPDM

Código Tipo PVP (€)
JIP2200NX NBR 7,90
JIP2200PX EPDM 9,80

Código Tipo PVP (€)
PJIP2200NX NBR 16,80
PJIP2200PX EPDM 18,40

 JUNTAS DE REPUESTO PLACAS INOX. + J. REPUESTO

PLACAS TITANIO + JUNTAS REPUESTO

(4)

(3)

(1)

(2)

F 

A

E      H  

L

Lt

IP 2200 / INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS DESMONTABLES

TARIFA DE PRECIOS

DIMENSIONES

El área total de intercambio   
se calcula por la fórmula siguiente:
A = (Nº placas - 2) * Área placa

Nº placas
Área placa

(m2)
Dimensiones (mm) Manguitos

Gas MH E A F L Lt
0 - 31

0,02
310 231 200 69 nº placas x 3 220 1”1/4

32 - 67 310 231 200 69 nº placas x 3 370 1”1/4

CARACTERÍSTICAS
� Intercambiador de calor de placas desmontables

� Placas en acero inoxidable o titanio

� Juntas en nitrilo NBR o en EPDM-PRX

� Juntas pegadas a placa

� Placas de alta eficiencia A

� Conexiones en rosca Gas macho 1”1/4

� Flujo paralelo

1 Entrada primario
2 Salida primario
3 Entrada secundario
4 Salida secundario



  Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal∙lacions d’un poliesportiu a Reus 234 
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De acero al carbono

Fabricados en acero al carbono. No 
aptos para acumulación de Agua 
Caliente Sanitaria.

sin renovación de agua.

Aislamiento del depósito mediante 
espuma de poliuretano flexible.

en la tarjeta que se adjunta con el 
producto).

ASA 50-IN ASA 140-IN ASA 260-IN ASA 370-IN

Volumen l 50 140 260 370

Tipo de intercambiador Sin serpentín Sin serpentín Sin serpentín Sin serpentín

Volumen intercambiador l - - - -

Instalación Vertical, horizontal y mural Vertical Vertical Vertical

Presión máx. primario bar - - - -

Temp. máx. primario ºC - - - -

Presión máx. secundario bar 6 6 6 6

Temp. máx. secundario ºC 100 100 100 100

Clase de eficiencia energética B C C C

Peso en vacío kg 20 31 46 60

Referencia 148110509 7218048 7218049 7218094

Euros 503,00 630,00 810,00 920,00

A mm 835 1.154 1.239 1.724

B mm 662 999 1.041 1.523

C mm 170 719 750 1.073

D mm 173 439 459 623

E mm - 159 168 173

F mm 300 400 540 540

G mm 380 480 620 620

1 Ida serpentín - - - -

2 Sonda 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’

3 Retorno serpentín - - - -

4 Conexiones 1 1/4’’ 1 1/2’’ 1 1/2’’ 1 1/2’’

5 Toma superior o purgador 1/2’’ 1’’ 1’’ 1’’

6 Vaciado 3/4’’ - - -

ASA 140-IN, 260-IN y 370-IN

G
F

4 4

4 4

4 4

4 4

5

E

D

C

B
A

ASA 50-IN

G
F

5

6

4

4

4

4

4

4

A

B

C

D

Aisilamiento desmontable 
(ASA 800 a 1.500 litros)

B

AcumuladoresComplementos y componentes de instalaciones
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Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.03.028]

Posición Contar Descripción
1 ALPHA2 25-80 130

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 98649753

• AUTOADAPT function automatically finds the best setpoint and thus reduces the energy
consumption and setup time.
• Insulating shells are supplied with pumps to minimise ENERGY heat loss in heating and cooling
systems.
• A display shows the actual power consumption in Watt or actual flow rate  in m³/h  for control
purposes.
• The best energy efficiency index (EEI) in the market provides the  highest energy savings during a
year.
• Stainless-steel pump housings are available if  the application demand corrosion resistance or for
drinking water, DHW applications.
• Complies with the German regulation for energy saving in buildings and building systems,
Energieeinsparverordnung – EnEV §14(3).
• Automatic night setback function that further reduces the energy consumption if the boiler provides
this feature.
• Simple selection among three constant-pressure curves, three proportional-pressure curves or
three fixed speeds with only one button . Quick and simple setup.
• ALPHA plug. Easy, quick  and safe electrical connection.
• ALPHA2 is suitable for cold-water systems,drinking water approval. High application flexibility .
• Electro-coated pump housing.
• No external motor protection is required. Reduced installation time and costs.
• New improved start. Secure start under tough conditions.
• New advanced. Dry- running protection. Protects the pump at intial start-up and daily operation if
there is no water in the pump.
• Manual summer mode.  Saves energy during the summertime –consumption <0,8W and ensures
safe start at the next heating season.

Líquido:
Líquido bombeado: Agua de calefacción
Rango de temperatura del líquido: 2 .. 110 °C
Temp. líquido: 60 °C
Densidad: 983.2 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s

Técnico:
Caudal real calculado: 2124 l/h
Altura resultante de la bomba: 36.43 kPa
Clase TF: 110
Homologaciones en placa: VDE,GS,CE

1/3



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 18/05/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.03.028]

Posición Contar Descripción
Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición

EN-GJL-150
ASTM A48-150B

Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Diámetro de conexiones: G 1 1/2
Presión: PN 10
Distancia entre conexiones de aspiración y descarga: 130 mm

Datos eléctricos:
Potencia - P1: 3 .. 50 W
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Consumo de corriente máximo: 0.04 .. 0.44 A
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Energía (IEE): 0.18
Peso neto: 1.88 kg
Peso bruto: 2 kg

2/3

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 18/05/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.03.028]

98649753 ALPHA2 25-80 130 50 Hz

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 18/05/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.03.028]

Posición Contar Descripción
1 ALPHA2 25-40 180

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 97704990

• AUTOADAPT function automatically finds the best setpoint and thus reduces the energy
consumption and setup time.
• Insulating shells are supplied with pumps to minimise ENERGY heat loss in heating and cooling
systems.
• A display shows the actual power consumption in Watt or actual flow rate  in m³/h  for control
purposes.
• The best energy efficiency index (EEI) in the market provides the  highest energy savings during a
year.
• Stainless-steel pump housings are available if  the application demand corrosion resistance or for
drinking water, DHW applications.
• Complies with the German regulation for energy saving in buildings and building systems,
Energieeinsparverordnung – EnEV §14(3).
• Automatic night setback function that further reduces the energy consumption if the boiler provides
this feature.
• Simple selection among three constant-pressure curves, three proportional-pressure curves or
three fixed speeds with only one button . Quick and simple setup.
• ALPHA plug. Easy, quick  and safe electrical connection.
• ALPHA2 is suitable for cold-water systems,drinking water approval. High application flexibility .
• Electro-coated pump housing.
• No external motor protection is required. Reduced installation time and costs.
• New improved start. Secure start under tough conditions.
• New advanced. Dry- running protection. Protects the pump at intial start-up and daily operation if
there is no water in the pump.
• Manual summer mode.  Saves energy during the summertime –consumption <0,8W and ensures
safe start at the next heating season.

Líquido:
Líquido bombeado: Agua de calefacción
Rango de temperatura del líquido: 2 .. 110 °C
Temp. líquido: 60 °C
Densidad: 983.2 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s

Técnico:
Caudal real calculado: 1001 l/h
Altura resultante de la bomba: 21.97 kPa
Clase TF: 110
Homologaciones en placa: VDE,GS,CE

1/3

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 18/05/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.03.028]

Posición Contar Descripción
Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición

EN-GJL-150
ASTM A48-150B

Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Diámetro de conexiones: G 1 1/2
Presión: PN 10
Distancia entre conexiones de aspiración y descarga: 180 mm

Datos eléctricos:
Potencia - P1: 3 .. 18 W
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Consumo de corriente máximo: 0.04 .. 0.18 A
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Energía (IEE): 0.15
Peso neto: 2.01 kg
Peso bruto: 2.13 kg
Volumen: 0.004 m3

2/3
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Creado Por:
Teléfono:

Datos: 18/05/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.03.028]

97704990 ALPHA2 25-40 180 50 Hz

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 18/05/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.03.028]

Posición Contar Descripción
1 ALPHA2 25-50 130

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 97993196

• AUTOADAPT function automatically finds the best setpoint and thus reduces the energy
consumption and setup time.
• Insulating shells are supplied with pumps to minimise ENERGY heat loss in heating and cooling
systems.
• A display shows the actual power consumption in Watt or actual flow rate  in m³/h  for control
purposes.
• The best energy efficiency index (EEI) in the market provides the  highest energy savings during a
year.
• Stainless-steel pump housings are available if  the application demand corrosion resistance or for
drinking water, DHW applications.
• Complies with the German regulation for energy saving in buildings and building systems,
Energieeinsparverordnung – EnEV §14(3).
• Automatic night setback function that further reduces the energy consumption if the boiler provides
this feature.
• Simple selection among three constant-pressure curves, three proportional-pressure curves or
three fixed speeds with only one button . Quick and simple setup.
• ALPHA plug. Easy, quick  and safe electrical connection.
• ALPHA2 is suitable for cold-water systems,drinking water approval. High application flexibility .
• Electro-coated pump housing.
• No external motor protection is required. Reduced installation time and costs.
• New improved start. Secure start under tough conditions.
• New advanced. Dry- running protection. Protects the pump at intial start-up and daily operation if
there is no water in the pump.
• Manual summer mode.  Saves energy during the summertime –consumption <0,8W and ensures
safe start at the next heating season.

Líquido:
Líquido bombeado: Agua de calefacción
Rango de temperatura del líquido: 2 .. 110 °C
Temp. líquido: 60 °C
Densidad: 983.2 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s

Técnico:
Caudal real calculado: 1401 l/h
Altura resultante de la bomba: 26.22 kPa
Clase TF: 110
Homologaciones en placa: VDE,GS,CE

1/3



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 18/05/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.03.028]

Posición Contar Descripción
Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición

EN-GJL-150
ASTM A48-150B

Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Diámetro de conexiones: G 1 1/2
Presión: PN 10
Distancia entre conexiones de aspiración y descarga: 130 mm

Datos eléctricos:
Potencia - P1: 3 .. 26 W
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Consumo de corriente máximo: 0.04 .. 0.24 A
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Energía (IEE): 0.16
Peso neto: 1.88 kg
Peso bruto: 2 kg
Volumen: 0.004 m3

2/3

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 18/05/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.03.028]

97993196 ALPHA2 25-50 130 50 Hz

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.
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KCT-02.1 SR

R410A

A

B

VENTILADOR DC INVERTER+

(*)  RECOMENDADO

AJUSTE MANUAL DE PRESIÓN DISPONIBLE+

GAMA INDUSTRIAL VRF UNIDADES INTERIORES

42

UNIDADES INTERIORES

Como su nombre indica, estas unidades de conductos disponen de mas presión disponible lo cual permite un diseño flexible de 
los conductos. Climatizan adaptándose a cualquier espacio incluso si el techo se encuentra a gran altura.

CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS *solo unidades hasta 16 kW

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MODELO KPDHF-71 
DN3.0

KPDHF-90 
DN3.0

KPDHF-112 
DN3.0

KPDHF-140 
DN3.0

KPDHF-160 
DN3.0

Capacidad frigorífica kW 7,1 9 11,2 14 16

Capacidad frigorífica Kcal/h 6106 7740 9632 12040 13760

Capacidad calorífica kW 8 10 12,5 16 17

Capacidad calorífica Kcal/h 6880 8600 10750 13760 14620

Potencia absorbida kW 0,18 0,22 0,38 0,42 0,7

Caudal aire interior m3/h 1325/1150/950 1650/1550/1450 2050/1850/1575 2800/2300/1800 3300/2600/2100

Rango presión estática (Nominal) Pa 0-100 (75) 0-100 (75) 0-100 (75) 0-100 (75) 0-100 (75)

Presión sonora* dB(A) 42 45 45 48 50

Ancho/Alto/Fondo mm 952/420/690 952/420/690 952/420/690 1300/420/690 1300/420/690

Peso neto kg 90 104 104 150 154

Diámetro línea frig. Líquido mm (pulg") Ø9.52 (3/8") Ø9.52 (3/8") Ø9.52 (3/8") Ø9.52 (3/8") Ø9.52 (3/8")

Diámetro línea frig. Gas mm (pulg")  Ø15.9 (5/8")  Ø15.9 (5/8")  Ø15.9 (5/8")  Ø15.9 (5/8")  Ø15.9 (5/8")

Cableado alimentación (máx. 10m) mm2 (2+T)x2,5 (2+T)x2,5 (2+T)x2,5 (2+T)x2,5 (2+T)x2,5

Cableado comunicación apantallado mm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Tensión alimentación V / F/ Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Todas las unidades interiores AMAZON son para refrigerante R-410 A
*Presión sonora a velocidad de ventilación baja.

NOVEDAD

Contacto libre de tensión ON/OFF y salida de señal de 
alarma a 220 V.

La válvula de expansión esta incorporada en el interior de 
la maquina hasta 16 kW, a partir de 20 kW las válvulas se 
encuentran en el lateral de la máquina.

Compatible con el sistema de climatización por zonas 
AIRZONE.

Unidades con grandes caudales de aire.

Rango de potencias desde 7.1 hasta 56 kW.

Unidades con ventilador DC INVERTER. (potencias desde 7,1 
hasta 28 kW)

No llevan bomba de condensados.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

El sistema Mini Amazon VRF es ideal para cubrir necesidades en ambientes industriales pequeños. Su tecnología de expansión 
directa de 2 tubos condensado por aire cubre un rango de potencias frigoríficas desde 12 hasta 18 kW en los modelos trifásicos.

Las unidades trifásicas, dependiendo el modelo admiten un 
total de hasta 9 unidades interiores. 

Admite un índice de simultaneidad desde el 50% hasta el 
150% de la potencia de la unidad exterior.

Al tener descarga de aire horizontal, no requiere mucho 
espacio ni de instalación ni de mantenimiento.

Toda la gama trabaja sólo con compresor y ventiladores DC 
Inverter, lo que le otorga una eficiencia energética notable 
con un consumo y nivel sonoro bajo.

Compresor con doble excéntrica Twin Rotary DC Inverter de 
alta eficiencia con refrigerante ecológico R410A.

Incorpora la función de Auto direccionado de unidades 
interiores.

Incorpora el puerto XYE de comunicación con el control 
centralizado de interiores en la exterior.

4 posibilidades de instalación de tubería frigorífica  en 
los modelos 12, 14, 16 y 18, facilitando de esta manera la 
instalación de las mismas.

Longitud equivalente entre la exterior y la interior más 
alejada de hasta 70 metros dependiendo del modelo de 
unidad (para más información consultar las tablas de 
distancias frigoríficas).

HASTA 12 UNIDADES INTERIORES +

COMPRESOR y VENTILADOR DC INVERTER+

R410A

DC
INVERTER

DC
INVERTER
EXTERIOR

12 / 14 / 16 / 18 

!

GAMA INDUSTRIAL VRF UNIDADES EXTERIORES

2 TUBOS

60

DESCARGA FRONTALAMAZON UNITARIO

MODELO KMF-200 DN2 KMF-224 DN2 KMF-260 DN2 KMF-400 DN3 KMF-450 DN3

Capacidad Frigorífica kW 20,0 22,4 26,0 40,0 45,0

Capacidad Frigorífica Kcal/h 17200 19264 22360 34400 38700

Potencia Absorbida Frío kW 6,10 6,80 7,60 11,90 13,60

Capacidad Calorífica kW 22,0 24,5 28,5 45,0 50,0

Capacidad Calorífica Kcal/h 18920 21070 24510 38700 43000

Potencia Absorbida Calor kW 6,10 5,90 6,80 11,10 12,70

Cantidad de Interiores conectables  10 11 12 14 15

Tensión Alimentación V / F / Hz 380-400 / 3 / 50 380-400 / 3 / 50 380-400 / 3 / 50 380-400 / 3 / 50 380-400 / 3 / 50

Compresores Inverter  1 1 1 2 2

Ventiladores  2 2 2 2 2

Diámetro lín.frig.Líquido mm (Pulg) Ø9.53 (3/8") Ø9.53 (3/8") Ø9.53 (3/8") Ø12.7 (1/2") Ø12.7 (1/2")

Diámetro lín.frig.Gas mm (Pulg)  Ø19.1 (3/4")  Ø19.1 (3/4")  Ø22.2 (7/8")  Ø22.2 (7/8")  Ø25.4 (1")

Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

Carga de refrigerante* gr 4800 6200 6200 9000 12000

Caudal de Aire m3/h 10999 10494 10494 16575 16575

Ancho/Alto/Fondo mm 1120/1558/400 1120/1558/400 1120/1558/400 1360/1650/540 1360/1650/540

Peso Neto Kg 137 146 147 240 275

Presión Sonora dB(A) 59 59 60 62 62

Cableado Alimentación 
(menos de 20 metros) mm2 (4+T)x2,5 (4+T)x2,5 (4+T)x2,5 (4+T)x10 (4+T)x16

Cableado Comunicación apantallado mm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Rango de trabajo Frio Cº -15 a 48 -15 a 48 -15 a 48 -5 a 48 -5 a 48

Rango de trabajo Calor Cº -20 a 48 -20 a 48 -20 a 48 -15 a 24 -15 a 24

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NOVEDAD
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ROOFTOPS

MODELO KRT-350 H1N KRT-530 H2N KRT-700 H2N KRT-1050 H2N

Capacidad frigorífica kW 35 53 69 105

Potencia absorbida frío kW 11,8 18,6 23,6 35,8

EER 2,96 2,84 2,96 2,93

Capacidad calorífica kW 37 56 75 105

Potencia absorbida calor kW 10,9 17,5 23,4 34,8

COP 3,39 3,2 3,2 3,01

Caudal aire interior* m3/h 6457 11214 14272 22767

Presion Estatica hasta Pa 175 250 300 350

Caudal aire exterior m3/h 11494 16650 23787 23787

Ancho/Alto/Fondo mm 2165/1002/1335 2229/1245/1825 2753/1245/2457 2753/1674/2157

Presión sonora dB(A) 72 72 74 75

Peso neto kg 450 730 940 1130

Tension alimentación V / F/ Hz 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de trabajo:  18ºC hasta 52ºC (Refrigeración) / -10ºC hasta 24ºC (Calefacción). 

*Este caudal está calculado con una pérdida de caarga de 100 Pa. 

KCT-02.1 SR
DE SERIE

POTENCIAS DISPONIBLES 4

FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO +

REGULACIÓN DE APORTACIÓN DE AIRE HASTA UN 30%+

DOBLE POSIBILIDAD DE IMPULSIÓN/ASPIRACIÓN +

HASTA 350 PA DE PRESIÓN DISPONIBLE +
EXCEPTO 105 kW

www.solerpalau.es

RECUPERADORES DE CALOR DE FLUJO CRUZADO
Serie CADB/T-N PRO-REG

Recuperadores de calor CADB/T-N PRO-REG

Recuperadores de calor, con intercambiador 
de flujo cruzado, certificado por EUROVENT, 
montados en cajas de acero galvanizado 
plastificado de color blanco, de doble pared con 
aislamiento interior termoacústico ininflamable 
(M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, 
diseñados para montaje en falso techo en 
aplicaciones de interior, bocas de entrada y 
salida configurables, versiones para instalación 
horizontal y versiones para instalación vertical, 
embocaduras con junta estanca.

Aplicaciones
Locales comerciales, oficinas, hostelería,
edificios públicos, escuelas.

CADB/T-N D PRO-REG
Recuperadores de calor sin aporte adicional de 
calefacción.

CADB/T-N DI PRO-REG
Recuperadores de calor con resistencia eléctrica 
de calefacción incorporada.

CADB/T-N DC PRO-REG
Recuperadores de calor con batería de agua 
caliente incorporada.

Motores
Modelos 05 a 30: Motores EC con protección 
electrónica integrada. IP44, clase B.
Modelos 45 a 80: Motores trifásicos, clase F, IP55.

Ventiladores
Plug-fans con rodetes de álabes hacia atrás. 
Los ventiladores incorporados en los modelos 
CADB/T-N PRO-REG, cumplen la Normativa ErP.

Filtros
2 opciones:
-  F7: Filtros F7 de baja pérdida de carga, para la 

aportación y la extracción de aire.
-  F7+F9: Filtros F7+F9 de baja pérdida de carga, 

para la aportación de aire y F7 de baja pérdida 
de carga, para la extracción de aire.

Control
Incluye control manual o automático en modos 
caudal variable (VAV), presión constante (COP) o 
caudal constante (CAV), mediante sensores de 
CO2, presión o caudal (accesorios). 
Las versiones con postcalentamiento (-DI/DC) 
permiten la gestión de la postcalefacción gracias 
a las sondas de temperatura existentes en el 
recuperador.

Existen tres posibles modos automáticos de 
control de los ventiladores:
VAV- Volumen de aire variable
La velocidad de los ventiladores puede ser 
ajustada mediante una señal analógica 0-10V 
procedente del mando remoto incluido o de un 
sensor de CO2 (accesorio).
CAV - Caudal constante
La velocidad de los ventiladores es regulada 
para garantizar un caudal de aire constante, 
independientemente del grado de ensuciamiento 
de los filtros. Es necesario un sensor de presión 
TDP-D, como accesorio externo*.
COP - Presión constante
La velocidad de los ventiladores es regulada para 
mantener una presión constante en la red de 
conductos. Es necesario un sensor de presión 
TDP-D, como accesorio externo*.
* Para controlar de manera independiente la impulsión y 
la extracción de aire, es necesario instalar 2 sensores de 
presión TDP-D.

Otros datos
Modelos monofásicos (CADB-N) y trifásicos 
(CADT-N).
Caudales de 470 a 8.160 m3/h.
Versiones horizontales y versiones verticales, 
ambas con posibilidad de by-pass. 
Paneles laterales intercambiables que permiten 
múltiples combinaciones.

Control remoto

Distancia máxima cableado 
50 m. Cable de 10 m incluido.

Interruptor de seguridad 

Todas las versiones incluyen 
interruptor paro marcha de 
seguridad.

Aplicaciones específicas

Recuperación

de calor

F7 ó F7+F9

FILTRACIÓN

CONFIGURACIÓN 
HORIZONTAL

CONFIGURACIÓN 
VERTICAL

SIN APORTE 
DE CALOR 
ADICIONAL

CON BATERÍA 
DE AGUA
INCORPORADA

Versiones

CON BATERÍA 
ELÉCTRICA
INCORPORADA
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RECUPERADORES DE CALOR DE FLUJO CRUZADO
Serie CADB/T-N PRO-REG

Recuperadores de calor CADB/T-N PRO-REG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos sin calefacción añadida

Modelos con resistencia eléctrica incorporada

Modelos con batería de agua caliente incorporada

Modelo Caudal 

máximo

(m3/h)

Potencia 

motor

(kW)

Alimentación

eléctrica

Intensidad 

máxima 

absorbida***

(A)

Velocidad

(r.p.m.)

Eficiencia*

(%)

Nivel presión sonora a 3 m**

(dB(A))

Aspiración Descarga Radiado

CADB-N D 05 PRO-REG 470 2 x 0,11 230V/1F/50Hz 1,8 2830 53 41 56 40
CADB-N D 08 PRO-REG 780 2 x 0,18 230V/1F/50Hz 2,4 2870 50 40 53 43
CADB-N D 18 PRO-REG 1.560 2 x 0,25 230V/1F/50Hz 2,4 2060 50 44 61 45
CADB-N D 30 PRO-REG 2.630 2 x 0,36 230V/1F/50Hz 3,3 1510 58 42 59 42
CADT-N D 45 PRO-REG 4.250 2 x 1,10 400V/3F+N/50Hz 5,4 2703 56 53 64 48
CADT-N D 55 PRO-REG 5.300 2 x 1,10 400V/3F+N/50Hz 5,6 1484 52 52 59 53
CADT-N D 80 PRO-REG 8.160 2 x 1,50 400V/3F+N/50Hz 7,6 1448 56 51 61 52

* Valores con las siguientes condiciones: Aire exterior: Temperatura = -5ºC; Aire interior: Temperatura = 20ºC, HR = 50%; / A caudal máximo.
** Presión sonora media en campo libre.
*** Total del recuperador (ambos ventiladores).

Modelo Caudal 

máximo

(m3/h)

Potencia 

motor

(kW)

Alimentación 

eléctrica

Intensidad 

máxima 

absorbida*** 

(A)

Velocidad

(r.p.m.)

Eficiencia*

(%)

Nivel presión sonora a 3 m**

(dB(A))

Potencia

resistencia

(kW)

Aspiración Descarga Radiado

CADB-N DI 05 PRO-REG 470 2 x 0,11 230V/1F/50Hz 10,9 2830 53 41 56 40 2
CADB-N DI 08 PRO-REG 780 2 x 0,18 230V/1F/50Hz 18,4 2870 50 40 53 43 3,5
CADB-N DI 18 PRO-REG 1.560 2 x 0,25 400V/3F+N/50Hz 11,6 2060 50 44 61 45 6
CADB-N DI 30 PRO-REG 2.630 2 x 0,36 400V/3F+N/50Hz 17,0 1510 58 42 59 42 9
CADT-N DI 45 PRO-REG 4.250 2 x 1,10 400V/3F+N/50Hz 21,4 2703 56 53 64 48 10,5
CADT-N DI 55 PRO-REG 5.300 2 x 1,10 400V/3F+N/50Hz 23,9 1484 52 52 59 53 12
CADT-N DI 80 PRO-REG 8.160 2 x 1,50 400V/3F+N/50Hz 35,0 1448 56 51 61 52 18
* Valores con las siguientes condiciones: Aire exterior: Temperatura = -5ºC; Aire interior: Temperatura = 20ºC, HR = 50%; / A caudal máximo.
** Presión sonora media en campo libre.
*** Total del recuperador (ambos ventiladores + resistencias a máxima potencia).

Modelo Caudal 

máximo

(m3/h)

Potencia 

motor

(kW)

Alimentación 

eléctrica

Intensidad 

máxima 

absorbida***

(A)

Velocidad 

(r.p.m.)

Eficiencia*

(%)

Nivel presión sonora a 3 m**

(dB(A))

Potencia 

térmica 

batería

(kW)*

80/60ºC

Caudal 

agua*

(l/h)

Pérdida 

de carga 

agua*

(kPa)

Aspiración Descarga Radiado

CADB-N DC 05 PRO-REG 470 2 x 0,11 230V/1F/50Hz 1,8 2830 53 41 56 40 2,5 0,028 0,51
CADB-N DC 08 PRO-REG 780 2 x 0,18 230V/1F/50Hz 2,4 2870 50 40 53 43 5,3 0,064 3,42
CADB-N DC 18 PRO-REG 1.560 2 x 0,25 230V/1F/50Hz 2,4 2060 50 44 61 45 12,2 0,146 5,00
CADB-N DC 30 PRO-REG 2.630 2 x 0,36 230V/1F/50Hz 3,3 1510 58 42 59 42 19,1 0,228 4,77
CADT-N DC 45 PRO-REG 4.250 2 x 1,10 400V/3F+N/50Hz 5,4 2703 56 53 64 48 30,5 0,365 4,97
CADT-N DC 55 PRO-REG 5.300 2 x 1,10 400V/3F+N/50Hz 5,6 1484 52 52 59 53 38,1 0,455 6,97
CADT-N DC 80 PRO-REG 8.160 2 x 1,50 400V/3F+N/50Hz 7,6 1448 56 51 61 52 55,3 0,661 4,71
* Valores con las siguientes condiciones: Aire exterior: Temperatura = -5ºC; Aire interior: Temperatura = 20ºC, HR = 50%; / A caudal máximo. Temperatura de entrada/salida de agua = 80ºC/60ºC.
** Presión sonora media en campo libre.
*** Total del recuperador (ambos ventiladores).

www.solerpalau.es

RECUPERADORES DE CALOR DE FLUJO CRUZADO
Serie CADB/T-N PRO-REG

Recuperadores de calor CADB/T-N PRO-REG

DIMENSIONES (mm)

A

Ø

C

D

10
0

E

B

F

Escuadras (modelos 05, 08, 18 y 30)
Pies (modelos 45, 55 y 80). 

Sólo para ubicación en suelo nivelado, 
no para colgar.

VERSION D - Configuración horizontal (H) - Con by-pass (BP)

Modelo A B C D E F Ø Peso

(kg)

CADB-N D 05 H BP PRO-REG   650   650 480 180 178 810  200 51  

CADB-N D 08 H BP PRO-REG   850   850 480 180 228 1010  250 77  

CADB-N D 18 H BP PRO-REG 1150 1150 620 250 303 1310  355 142  

CADB-N D 30 H BP PRO-REG 1500 1500 650 265 390 1660  400 216  

CADT-N D 45 H BP PRO-REG 1600 1600 720 300 415 1860 450 285  

CADT-N D 55 H BP PRO-REG 2000 2000 820 325 515 2260 500 525  

CADT-N D 80 H BP PRO-REG 2150 2150 990 410 553 2410 630 634 
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ACCESORIOS DE MONTAJE
Bocas autorregulables

Bocas de extracción autorregulables 

de poliestireno blanco, para instalar en 

cocinas, baños, o otras estancias que 

necesiten regulación del caudal.

Modelos:

•  BARJ: con manguito de juntas, para 

montaje directo en conducto rígido.

•  BARP: con manguito con soportes de 

anclaje pladur, para montaje en placas 

de pladur y con conducto flexible.

• BAR: sin manguito.

Aberturas con manguitos 

de junta

Aberturas con manguitos 

con soportes de anclaje pladur

Aberturas 

sin manguitos

Ø de salida

(mm)

Modelo Modelo Modelo

BARJ 15 BARP 15 BAR 15 125

BARJ 30 BARP 30 BAR 30 125

BARJ 45 BARP 45 BAR 45 125

BARJ 54 BARP 54 BAR 54 125

BARJ 60 BARP 60 BAR 60 125

BARJ 72 BARP 72 BAR 72 125

BARJ 75 BARP 75 BAR 75 125

BARJ 87 BARP 87 BAR 87 125

BARJ 90 BARP 90 BAR 90 125

BARJ 100 BARP 100 BAR 100 125

BARJ 115 BARP 115 BAR 115 125

BARJ 120 BARP 120 BAR 120 125

BARJ 122 BARP 122 BAR 122 125

BARJ 144 BARP 144 BAR 144 125

BARJ 150 BARP 150 BAR 150 125

Caudal

(m3/h)

15

30

45

54

60

72

75

87

90

100

115

120

122

144

150

BAR ALIZE

1 2

1: Caudal constante

* El cambio de caudal se efectúa manualmente, accionando el cordón.

Aberturas con manguitos 

de junta

Aberturas con manguitos 

con soportes de anclaje pladur

Aberturas 

sin manguitos

Ø de salida

(mm)

Modelo Modelo Modelo

BARJ 15/30 BARP 15/30 BAR 15/30 125

BARJ 20/75 BARP 20/75 BAR 20/75 125

BARJ 30/90 BARP 30/90 BAR 30/90 125

BARJ 45/105 BARP 45/105 BAR 45/105 125

BARJ 45/120 BARP 45/120 BAR 45/120 125

BARJ 45/135 BARP 45/135 BAR 45/135 125

Caudal

(m3/h)

15/30

20/75

30/90

45/105

45/120

45/135

2: Bicaudal: modelos con cordón* 

BARP Ø 125 

Abertura de extracción

35

Ø
1

7
0

BARJ Ø 125  

Abertura de extracción

Ø
1

7
0

35

Manguito anclaje pladur

1
0

0

Ø155

Ø125

Manguito de junta

4
5

Ø155

Ø125
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ACCESORIOS DE MONTAJE
Bocas autorregulables

Elementos

Rejilla móvil inclinable

Cordón para controlar el caudal complementario

Ø 170

6

Módulo de regulación 5

4
Testigo de abertura del caudal complementario

Cuerpo de la boca2

Manguito1

3

Accesorios aberturas para manguitos

ANGULO ALIZE 

Desvío de ángulo para aberturas con cordel 

que se instalan en el techo. Permite guiar el 

cordel a lo largo de la pared.

MIA - Montaje

El módulo MIA se coloca encajándolo en la 

parte posterior de la abertura.

MIA

Módulo de aislamiento acústico  

(excepto modelos desde 75 hasta 150 m3/h)

Compuesto por un soporte de poliestireno y una 

espuma de melamina, el módulo MIA permite 

mejorar el aislamiento acústico (Dn,e) de las 

aberturas BAR respondiendo con ello a las exigencias 

de las normativas acústicas. En ningún caso altera 

las características de ventilación.

MNGJ 99

Manguito Ø 99 con junta para BAR (excepto para bocas 

de doble caudal y modelos 120-150). L: 45 mm. 

 

MNGJ 125

Manguito Ø 125 con junta. L: 45 mm.

MNGP 80

Manguito Ø 80 con soportes de anclaje pladur. 

L: 100 mm.

MNGP 100

Manguito Ø 100 o Ø 125 con soportes de anclaje 

pladur. (excepto para bocas de doble caudal 

y modelos 120-150). L: 100 mm.

 

MNGP 125

Manguito Ø 100 o Ø 125 con soportes de anclaje 

pladur. L:100 mm.

AAC - Accesorios acústicos

Manguito de plástico con junta y espuma 

basotect únicamente para bocas de Ø 125.

AAC - Instalación

 

124 mm

100 mm



Difusores de techo
Serie ADLR
con difusor en ejecución circular

Serie ADLR-Q
con difusor en ejecución cuadrada

2/16.1/SP/3

3

Preselección para ADLR . ADLR-Q (Aire de impulsión)

Preselección · Determinación del caudal

Preselección
La tabla adjunta permite una preselección rápida del tamaño del
difusor. Para la determinación del caudal de aire máximo V·max, se
parte de una potencia acústica L WA max que no supera 40 dB(A).
En el caso del caudal mínimo recomendado Vmin, se ha de
garantizar que la velocidad efectiva de salida vef no es inferior a
2 m/s. Con ello se asegura que la vena de aire se mantiene
pegada al techo (efecto Coanda). Con velocidades inferiores,
sobre todo con aire frío, existe la posibilidad de desprendimiento
de la misma.

En la puesta en marcha de las instalaciones, es importante
conocer el caudal impulsado por cada difusor. Dado el caso,
deberá efectuarse un equilibrado de la misma.
Este trabajo es laborioso y únicamente puede ser realizado por
personal especializado.
A continuación se describen dos posibilidades para la
determinación del caudal en cuestión.

Determinación del caudal por vef

Utilizando un Tubo Pitot, se realizan mediciones de velocidades
vef distribuidas por el total del difusor.
Una vez calculada la media aritmética de todas ellas, el caudal
es obtenido a través de la expresión abajo detallada.

Determinación del caudal por �pw

La variante de ejecución ”-MN” (ver código de pedido), consistente
en una compuerta de regulación con cuerda y toma de presión,
facilita la puesta en marcha y el equilibrado de la instalación.
A través del tubo de conexión de plástico � se mide la presión
de referencia �pw con un manómetro de los habituales en el
mercado.
De la curva característica de cada plenum V· = f (�pw) puede
leerse el caudal correspondiente.
Utilizando las cuerdas � y � se efectúa un ajuste del caudal,
posicionando la compuerta de regulación.
Al finalizar la medición y el ajuste, se introduce el tubo de
conexión y la cuerda en el interior del plenum.

V· = vef · Aef · 1000 [ l/s]
V· = vef · Aef · 3600 [m3/h]

Tamaño V·max V·min LWA max LWNC max LWA min LWNC min Aef R2 C
l/s m3/h l/s m3/h dB(A) NC dB(A) NC m2 mm mm

1 80 290 20 70 40 31 < 20 < 20 0,0085 192 140
2 120 430 30 110 40 33 < 20 < 20 0,0157 248 196
3 180 650 50 180 40 34 < 20 < 20 0,0257 304 252
4 230 830 80 290 40 35 < 20 < 20 0,0381 360 308
5 300 1080 110 395 40 35 < 20 < 20 0,0536 416 364
6 360 1295 140 505 40 36 < 20 < 20 0,0730 472 420
7 440 1585 180 650 40 37 < 20 < 20 0,0955 528 476
8 500 1800 220 790 40 37 < 20 < 20 0,1150 584 532

Determinación del caudal por vef Determinación del caudal por �pw

Medición de vef

� Toma de presión
� Tubo de conexión de plástico
� Cuerda blanca para abrir la compuerta
� Cuerda verde para cerrar la compuerta
� Manómetro vertical
� Referencia plenum de conexión
� Parte frontal
	 Plenum de conexión

Ø C

Ø R2

Caudal ‡

Ve
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Ejecuciones · Dimensiones

Los difusores de las Series ADLR y ADLR-Q son adecuados
para casi todo tipo de instalaciones. Pueden suministrarse
como difusor frontal individual, combinado con una compuerta
de regulación o bien con un cuello de conexión.
El plenum, bajo demanda de conexión horizontal o vertical,
puede incorporar compuerta de regulación o junta estanca.
Asimismo, puede ir equipado con una toma de presión para
medir la presión de referencia y una compuerta de regulación
accionada a distancia.

Existen otras posibilidades de montaje mediante múltiples
accesorios como compuertas de regulación circulares para
conexión directa a conductos de circulación de aire o puentes de
montaje estándar o para conductos. La parte frontal del difusor
puede montarse o desmontarse mediante un tornillo central.
Este tornillo va tapado con un embellecedor. Los plenums de
impulsión y de retorno se construyen interiormente de distinta
forma para obtener con cada uno de los caudales de aire unas
óptimas características acústicas.

Tamaño Ø B Ø B1 Ø D H H1 H2 � K � K1 Ø P Ø R1 Ø R2

1 201,5 237 123 220 233 233 266 266 202 244 192
2 257,5 293 158 250 233 233 290 290 258 300 248
3 313,5 349 198 295 233 233 372 372 314 356 304
4 369,5 405 248 345 267 267 476 476 362 412 360
5 425,5 461 248 345 267 267 476 476 426 468 416
6 481,5 517 313 410 298 298 567 567 482 542 472
7 537,5 545 313 410 298 298 590 586 578 598 528
8 593,5 572 313 410 298 298 615 586 590 654 584

ADLR-C · ADLR-Q-C

ADLR-Q
para montaje inferior sobre techos reticulados

ADLR-Q-A suspendido
Para montaje suspendido 

sobre perfilería vista

Ø R2-55

� 593 / � 618

Ø R2

35

Ø R2-55

Ø R2

Ø R1

35

øR2-55 X

X
�590

60
Ø R2-51

60

Ø R2-51

Ø R2-55

� 598 / � 623

Ø R2

35

38

Ø R2-22

11
0

Ø R2-51 38

max. 45°

øB1

øR2-55

�594

ADLR-Q-ZH-M

�K1

32
øD H

�K

32
øD H

35

øP
ADLR-ZH-M

øB

øD

H
2

ADLR-ZV-M

øB1

øD

ADLR-Q-ZV-M

H
1

ADLR-Q
para colocar sobre perfilería vista 

ADLR

RZ

ADLR-Q-A
para montaje en techo tipo Amstrong

1) Detalle junta en ADLR-Q-ZV-M lamaño 8

ADLR-AR · ADLR-Q-AR

Junta perimetral

14

ADLR
(Difusor en ejecución circular)

Difusor en ejecución Q
cuadrada

Difusor frontal A
con compuerta de
regulación de segmentos C
con aro de conexión AR

conexión Impulsión ZV
vertical Retorno AV

conexión Impulsión ZH
horizontal Retorno AH

Compuerta de regulación M

Compuerta de regulación 
con mando a distancia MN
y toma de presión

Junta L

Accesorios
RZ regulación de segmento
Accesorio RZ pedir por favor por separado con indicación del tamaño!

Información de pedido

Código de pedido Sin indicación en la ejecución base

/ / / / /ADLR - Q - ZH - M - L 598 x 4 0 0 S1 RAL 9016

Indicar color

Ejemplo de pedido · Serie ADLR
Fabricante: TROX                                                           
Tipo: ADLR - ZH - MN / 4 / 0 / 0 / S1 / RAL 9016             
Accesorio: RZ / Tamaño 4                                                        

Ejemplo de pedido · Serie ADLR-Q
Fabricante: TROX                                                           
Tipo: ADLR - Q - ZH - MN / 598 x 4 / 0 / 0 / S1 / RAL 9016   
Accesorio: RZ / Tamaño 4                                                        

590
593
594
598
618
623

Tamaño 2)

placa
frontal

1
2
3
4
5
6
7
84)

Tamaño
difusor

IEEEEEEEEEEEEEEEEOEEEEEEEEEEEEEEEEP

TEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEU

IEEEEEEEEOEEEEEEEEP

0 Superficie estándar 

ADLR Anodizado E6-C-0

ADLR-Q Pintado según RAL 9010
(Br 50 - 60%) 3)

S1 Pintado según RAL ....

S2 Solo ADLR anodizado 
según Euras-Estándar
E6-C-31 a C-35

TEEEEZEEEEU

1) solo es posible en la ejecución sin plenum de conexión!
2) solo para variante en ejecución cuadrada Tipo ADLR-Q!
3) Br = Grado de brillo
4) no disponible en tamaño de placa 590 y 594

TEEEEEEZEEEEEEU

Texto de especificación
Difusores de las Series ADLR (en ejecución circular) y ADLR-Q
(en ejecución cuadrada) adecuados para un montaje enrasado
con el techo y una impulsión de tipo radial. El difusor, en su
parte frontal, está constituido por aros concéntricos y un aro
exterior (cuadrado o circular) con junta de estanqueidad.
Opcionalmente, el difusor frontal puede suministrarse con cuello
de conexión, compuerta de regulación o plenum de conexión
vertical/horizontal.
Este último integra chapas que permiten el equilibrado del aire
y/o compuerta de regulación y/o junta de estanqueidad y/o
toma de presión con mando a distancia para la compuerta. 
El montaje del difusor frontal se consigue con un tornillo central,
oculto por un embellecedor. 
El conjunto se sitúa en obra a través de soportes de
suspensión.

Material:
El difusor, en su parte frontal, está construido en aluminio. 
El acabado de la superficie es anodizado en color natural para
la Serie ADLR y lacado en blanco (RAL 9010, grado de brillo 
GE 50-60%) en el caso del ADLR-Q. 
La superficie de las partes posteriores es fosfatada y pintada 
en color negro (RAL 9005). 
El plenum de conexión está construido en chapa de acero
galvanizada y la junta es de caucho.

0 sin puente
D0 puente de conducto 1)

F0 puente estándar 1)

Tipo ADLR-Q
590 – Para montaje suspendido sobre perfilería vista
593 y 618 – para colocar sobre perfilería vista
598 y 623 – para montaje inferior sobre techos  

reticulados
(ver página 4)
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Rejillas y
rejillas continuas
para pared, suelo, puertas,
redes de conductos rectangulares y circulares

T 1.1/1/SP/2

TROX España, S.A. Teléfono: 976 50 02 50
Telefax: 976 50 09 04

Polígono Industrial La Cartuja www.trox.es
E-50720 Zaragoza e-mail: trox@trox.es

Rejillas de acero · Rejillas continuas
Ejecución · Dimensiones · Materiales

5

Serie SL – también suministrable como rejilla continua (ver
página 11). El marco frontal con forma aerodinámica que
favorece la difusión, lamas horizontales regulables
individualmente y sujeción mediante fijación oculta.

Serie TR · TRS 
Rejillas formadas por un marco frontal con lamas horizontales
regulables individualmente, disposición horizontal (TR) o
vertical (TRS) y sujeción mediante tornillos vistos (taladros
avellanados).
Bajo demanda, se puede suministrar con fijación oculta.

Materiales
La parte frontal de la rejilla es de chapa de acero, su superficie
está tratada y pintada al polvo en color blanco (RAL 9010).
Opcionalmente pueden ser suministradas en cualquier otro
color RAL. La ejecución TR puede ser también suministrada
en acero galvanizado. 

H
/L

H
+

29
/L

+
11

20

H
 –

15
/L

 –
15

H
 –

15
/L

 –
15

H
+

27
/L

+
27

H
+

5
20

Perfil H

Perfil L

20
28

38

38

11

16

11

19

5

27

38

19

5

H
+

27
/L

+
27

H
+

5

11

27

38

19

5

11

Serie SL – también como rejilla continua

Serie TR

Serie TRS

Marco frontal Lama

L = Rejillas – Longitud nominal
H = Rejillas – Altura nominal
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Definiciones
‡ en l / (s · m):
‡ en m3/ (h · m): Caudal de aire por metro de rejilla

‡t en l/s:
‡t en m3/h: Caudal total de aire

LS en m: Distancia entre la rejilla o rejilla continua 
(alcance/vena del aire)

B en m: Distancia entre dos rejillas
vgeo en m/s: Velocidad del flujo de aire referida a al sección libre 

geométrica
vk en m/s: Velocidad del flujo de aire en el conducto
vL en m/s: Max. time average air velocity at distance LS

b0,2 en m: Distancia vertical desde el centro 
de la vena de aire donde la velocidad 
no es superior a 0,2 m/s

y en m: Desviación de la vena de aire

Ageo en m2: Sección geométrica del aire impulsado (AGS)
heff en m: Altura efectiva de la sección del aire impulsado

(Aeff = heff x L1/1000)
a en °: Ángulo de impulsión
b en °: Ángulo de lamas en caso de disposición divergente
Δ tZ en K: Diferencia entre la temperatura del aire impulsado y el 

aire del ambiente
Δ tL en K: Distancia entre la temperatura ambiente y de la vena 

a una distanciaLS
L en mm: Longitud nominal de la rejilla
H en mm: Altura nominal de la rejilla
L1 en m: Longitud de la parrilla de la rejilla
H1 en m: Altura de la parrilla de la rejilla
Δ pt en Pa: Pérdida total de presión
LWA en dB(A): Nivel de potencia sonora
LW NC : Curva NC del espectro de potencia sonora
LpA, LpNC : Valor en escala A de la curva NC del nivel de 

presión sonora en el local
LpA ≈ LWA – 8 dB
LpNC ≈ LW NC – 8 dB

LWA, S : Nivel de potencia sonora en dB(A) (Selección rápida)

i : Inducción = 
Caudal de la vena de aire

Caudal de aire impulsado por la rejilla

veff en m/s: Velocidad efectiva del aire impulsado
Aeff en m2: Sección de aire efectiva

Selección rápida

Rejillas de impulsión de aire series ASL, AT, VAT, SL, TR, TRS, TRS-R, TRS-K

La longitud de rejilla 1025 puede ser empleada en rejillas continuas como un aproximación del caudal de aire aproximado
por metro lineal.

Consultar la página 20 para tamaños estándar y opciones para series individuales.

Los mismos tamaños de rejilla pueden emplearse para retorno de aire.

Caudal de aire y distancia de impulsión

Serie
H Caudal L (mm)

(mm) Distancia de impulsión 225 325 425 525 625 825 1025 1225

VAT, TRS 75 (m3/h) 45...90 70…140 90…180 120…240 140…280 190…380 230…460 280…560

TRS-K, TRS-R LS (m) 1.5...3 2…4 2…4 2.5…5 2.5…5 3…6 3.5…7 4…8

ASL, AT, VAT,
125 (m3/h) 90...180 140…280 190…380 230…460 280…560 370…740 470…940 560…1120

SL, TR, TRS,
LS (m) 2…4 2.5…5 3…6 3.5…7 4…8 4…8 5…10 6…12TRS-K, TRS-R

ASL, AT, VAT,
225 (m3/h) 190...380 280…560 370…740 470…940 560…1120 740…1480 920…1840 1110…2220

SL, TR, TRS,
LS (m) 3…4 4…8 4…8 5…10 6…12 7…14 8…16 10…18TRS-K, TRS-R

ASL, AT, VAT,
325 (m3/h) 410…820 560…1120 700…1400 840…1680 1110…2220 1390…2780 1660…3320

SL, TR, TRS
LS (m) 5…10 6…12 7…14 8…16 9…18 10…20 10…20TRS-K

ASL, AT, VAT, 425 (m3/h) 1110…2220 1480…2960 1850…3700 2220…4440

SL, TR, LS (m) 9…18 10…20 10…20 10…20

ASL, AT, VAT, 525 (m3/h) 2300…4600 2770…5540

SL, TR, LS (m) 10…20 10…20

Definiciones · Selección rápida
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Detalles para pedido

Serie
ASL

Rejillas de AT
Aluminio VAT
(ver páginas 5) AH-0

AH-15
AF-0
AF-15
AWT

Rejillas de acero SL
(ver página 8) TR

TRS

A

Accesorios AG

(ver pág. 8 – 9) D
DG
AS1)

Sin marco de
montaje 0

Con marco de
montaje ...
(ver página 20)

Para la ejecución estandar 0
(sin variante de sujeción)

Con variante 
de sujeción ...
(ver página 20)

0 Terminado estándar E6-C-0 

P1 Pintado al polvo en RAL
9006 (GE 30 %)2)

otros colores
en RAL ... (GE 70 %)2)

0 Terminado estándar
Pintado al polvo en RAL
9010 (GE 50 %)2)

P1 Pintado al polvo en RAL
9006 (GE 30 %)2)

otros colores 
en RAL ... (GE 70 %)2)

S7 Terminado estándar          
galvanizado (sólo para las 
rejillas TR y TRS-K)

L x H
(ver página 20)

Definir color

A
ce

ro
A

lu
m

in
io

Rejillas de aluminio y acero

SL - AG 1025 x 125 M1 0 P1 RAL 9016/ / / / /

Ejemplo
Fabricante:  TROX                                                               
Serie: SL-AG / 1025 x 125 / M1 / P1 / RAL 9016                       

Estos códigos no necesitan completarse para productos estándar

1) No para las series AH, AF, AWT
2) GE = Nivel de brillo

Rejillas de chapa galvanizada para instalación en redes de conductos circulares y rectangulares

Ejemplo
Fabricante:  TROX                                                               
Serie: TRS-R5 / 625 x 225 / P1 / RAL 9006                               

Serie TRS-R
TRS-RA
TRS-RD
TRS-RS
TRS-R5

Serie TRS-K
TRS-KA
TRS-KD
TRS-KS
TRS-K5

(ver página 6)

Sin marco 
de montaje 0

Con marco 
de montaje A11)

(ver página 20)

0 Terminado estándar galvanizado

P1 Pintado al polvo en RAL 9006
(GE 30 %)2)

otros colores 
en RAL ... (GE 70 %)2)

No en usoL x H
(ver página 20)

Definir color

TRS - R5 625 x 125 0 0 P1 RAL 9006/ / / / /

Estos códigos no necesitan completarse para productos estándar

1) Marco de montaje disponible sólo para
las series  TRS-K 

2) GE = Nivel de brillo

Rejillas de plástico

Ejemplo
Fabricante:  TROX                                               
Serie: KS-C / 625 x 225                             

Serie KS

Rejillas de plástico   KS-A
(ver página 7) KS-C

KS - C 625 x 225/

L x H
(ver página 20)



Jet nozzles
Type DUE
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Preliminary Selection

The table below gives a guide for selecting the size of jet nozzles.
The values shown are determined for an isothermal, single free
horizontal air stream. According to our extensive experience, air
velocities of 0.2 m/s for example, with a throw of 30 m., are only
possible in theory as many room parameters must be taken into
account with such throw distances.

If the supply air temperature difference changes, the air stream
deflection in diagram 2 (page 11) must be taken into account.

The noise levels apply to types DUE-S and DUE-V. For other
design variants, corrections must be made.

In the table below no data is given for effective discharge
velocities below 2 m/s nor are values given above a sound
power level rating of 65 dB(A). If the values required lie outside
the limits of this table, the procedures on page 14 should be
followed.

Data for axial air flow, types DUE-S and DUE-V
Throw Air

10 m 20 m 30 m velocity
Size

V
.

LWA LWNC V
.

LWA LWNC V
.

LWA LWNC v- L

l/s m3/h dB(A) NC l/s m3/h dB(A) NC l/s m3/h dB(A) NC m/s

50 8 29 <20 <20 15 54 30 26 23 83 41 37

75 10 36 <20 <20 19 70 27 <20 30 110 43 39

100 11 40 <20 <20 22 80 20 <20 33 120 32 28

125 15 54 <20 <20 30 108 20 <20 45 162 30 26

160 18 66 <20 <20 37 132 <20 <20 55 199 27 23
0,2

200 24 87 <20 <20 48 174 <20 <20 72 261 22 <20

250 30 110 <20 <20 61 220 <20 <20 91 329 <20 <20

315 44 160 <20 <20 78 280 <20 <20 117 421 <20 <20

400 53 190 <20 <20 103 371 <20 <20 155 557 <20 <20

450 72 260 <20 <20 130 470 <20 <20 200 720 <20 <20

50 18 65 40 36 – – – – – – – –

75 24 85 37 33 – – – – – – – –

100 32 115 32 28 55 198 50 46 – – – –

125 38 137 25 21 75 270 45 41 112 403 50 46

160 46 165 20 <20 92 331 41 37 138 496 53 49
0,5

200 60 218 <20 <20 121 436 36 32 182 654 48 44

250 76 274 <20 <20 152 549 33 29 229 823 44 40

315 97 351 <20 <20 195 702 28 24 293 1055 39 35

400 129 464 <20 <20 258 928 25 20 387 1392 36 32

450 150 540 <20 <20 305 1100 <20 <20 500 1800 37 33

50 – – – – – – – – – – – –

75 – – – – – – – – – – – –

100 56 202 50 44 – – – – – – – –

125 76 274 45 41 150 540 63 59 – – – –

160 92 330 42 38 157 662 61 57 – – – –
1,0

200 121 436 36 32 242 872 56 52 – – – –

250 152 548 33 29 305 1098 52 48 – – – –

315 195 702 28 24 390 1404 48 44 585 2106 58 54

400 258 928 25 21 515 1856 45 41 773 2784 56 52

450 278 1000 <20 <20 653 2350 40 36 972 3500 55 51
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Construction · Dimensions

Jet nozzles types DUE are suitable for almost all situations
because of the wide range of variants available.
Type DUE-S is adjustable up and down, whilst the DUE-V in
addition to this can rotate about the nozzle axis.

These basic types offer variations, according to the order code
in page 15, both for fixing to the side of rectangular or circular
ducts with either manual or automatic adjustment (pneumatic or
electric actuator).

Size D1 D2 D3 L1 L2* L3 R Drilling
Details

25 – 21 48 – – 28 58 2 x 180°

50 81 30 110 22 70 39 122 2 x 180°

75 107 40 138 32 75 44 158 2 x 180°

100 128 50 160 35 75 56 180 3 x 120°

125 158 65 190 44 85 59 210 3 x 120°

160 194 87 226 53 100 76 246 3 x 120°

200 242 113 274 67 120 81 294 3 x 120°

250 300 141 333 76 145 97 352 3 x 120°

315 376 181 408 93 175 111 428 4 x 90°

400 474 235 506 101 220 136 526 4 x 90°

450 593 290 625 129 240 176 645 4 x 90°

* For constructions with actuators L2 = 315 mm irrespective of size.

Ø
R

6
0

º

Ø
R

-4

Ø
D

1

L2 L2

Ø
R

6
0

º

Ø
R

-4

ØA

DUE-S-A-E (con boca de conexión)
DUE-S-K-E (sin boca de conexión)

DUE-S-R-E
DUE-S-R (sin motor)

Ø
D

1

6
0

º

Ø
D

2

Ø
D

3

Ø
R

L3

9

L1

DUE-S

L1

Ø
D

1

6
0

º

Ø
D

2

Ø
D

3+
4

Ø
R

L3

9

Ø
D

1+
12

DUE-V

Detalle:
orientación por servomotor
de desplazamiento lineal
eléctrico o neumático

9*

*1,5 para tamaño 25

L3

Ø
D

4 
ex

t.

Ø
D

3

Ø
D

2 
ex

t.

Taladro de Ø4,5 mm.
para tornillos rosca chapa
4,2 x 16 DIN 7973

Holes pre drilled 45 mm Ø
for self tapping screws
4,2 x 16 DIN 7973

Note:
Can be adjusted by an
installed linear electric
actuator

DUE-S-A-E (with circular connection spigot)
DUE-S-K-E (without circular spigot)

DUE-S-R-E
DUE-S-R (without actuator)

*1,5 size 25

Size �R Ø R L L1 ØD1 ØD2

50 125 108 48 70 81 30

75 168 133 55 76 107 40

100 190 155 65 85 128 50

125 220 185 68 103 158 65

160 265 221 85 129 194 87

200 300 269 90 148 242 113

250 360 327 106 173 300 141

315 435 403 120 204 376 181

400 535 501 145 245 474 235

450 655 620 215 325 593 290

Not for size 25.
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Order Details

Specification text
Jet nozzles type DUE suitable for long throw distances with
optimum acoustic properties, preferably used for heating and
cooling in critical areas. The adjustment facility – manual or
automatic using an electric actuator – allows variation in
discharge angle to compensate for changing temperature
differences, adjustment angular range 30º upwards to 30º
downwards in “S” configuration. The manually adjustable 
version “V” can also be rotated through 360°. Due to the wide
range of constructions available, they are suitable for rectangular,
circular duct or for wall installations.

Materials:
The discharge nozzle and face cover ring are in aluminium, the
mounting plate for the eyeball is aluminium or sheet steel,
depending on the type. The connection element and connection
pieces are in galvanised sheet steel according to DIN 17162.
Jet nozzle, cover ring, eyeball, mounting plates, are phosphate
treated  and powder coated in RAL 9010 colour, resistant 
to saturate environment for minimum 100 hours without
deterioration (DIN 50017), other RAL colours available.
On request finish can be natural anodise, also can be provided
with a rear mounted perforated steel plate for control of volume
flow rate.

0 Standard RAL 9010

P1 Powder coated to RAL 9010

S1 Powder coated to RAL 9010

S2 Natural anodize E6-C-0

DUE - S - Q - K - E1 250

25*
50
75

100
125
160
200
250
315
400
450
Size

0 0 P 1 RAL 9003

TEEEEEEEEEEZEEEEEEEEEEU

TEEEEEEEEEEEZEEEEEEEEEEEU

IEEEEOEEEEP

IEEEEEEEEEEEEEOEEEEEEEEEEEEEP

IEEEEEEEEEEEEEEEEEEOEEEEEEEEEEEEEEEEEEP

IEEEEEEEEEEEOEEEEEEEEEEEP

1) Not available in construction V
2) Only for construction Q,R and plane nozzle Ø
* Only for construction DUE-F

Order Example:
Make: TROX                                                                            
Type: DUE - S - Q - E1 / 250 / 0 / 0 / S1 / RAL 9003                 

Not used State colour

Only for Ø, Q, R 
construction and 
connection K, A and R

Order Code

Fixed F
Angular adjustment S
Rotational and angular adjustment V

Fitted on a square plate Q
With flat circular flange R
Fitted on a flat square plate with
curved flanges for installation 
into a circular duct QR
Fitted on a curved plate for 
installation onto a circular duct1) RR

Duct connection piece for 
rectangular duct2) K
As K plus rear circular spigot 
for direct connection to a circular
duct2) A
Duct connection element 
for circular duct2) R
Perforated plate for control of air
volume flow LB

E1 linear motor 220 V, 50 Hz
E2 linear motor 24 V, 50 Hz
E3 linear motor 24 V, 50 Hz, 0...10 V
E4 rotary motor 220 V, 50 Hz
E5 rotary motor 24 V, 50 Hz
E6 rotary motor 24 V, 50 Hz, 0...10 V

/ / / / /

D
es

ig
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ch
an

ge
s 

re
se

rv
ed

 ·
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

©
 T

R
O

X
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��

��
� 

(9
/2

00
7)
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SV: Extractores en línea para conductos, con bajo nivel 
sonoro montados dentro de una envolvente acústica 
SV/PLUS: Extractores en línea para conductos, con bajo nivel  
sonoro montados dentro de una envolvente acústica, con aislamiento 
de 50mm
SV/ECO: Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro  
montados dentro de una envolvente acústica, con aislamiento de  
50 mm, equipados con motor EC 

SV
SV/PLUS
SV/ECO 

Ventilador:
�� Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorvente
�� SV: Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125-150-200, con turbina multipala
�� SV/PLUS: Todos los modelos equipados con turbina multipala
�� SV/ECO: Todos los modelos equipados con turbina a reacción
�� Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en conductos
�� Se suministran con 4 pies soporte, que facilita su montaje
�� Dirección aire sentido lineal
�� Los modelos T están equipados con temporizador ajustable entre 1 y 5 min

Motor:
�� Motores de rotor exterior, con protector térmico  

incorporado, clase F, con rodamientos a bolas,  
protección IP54

�� Monofásicos 230V-50/60Hz  regulables
�� Temperatura máxima del aire a transportar: + 50ºC 
�� �����	
������������������������������������� 

controlados electronicamente mediante un potenciometro 
������!��"#�������������$����%��������������&��

Acabado: 
�� Anticorrosivo en resina de poliester, polimerizada a 190ºC 

previo desengrase alcalino y pretratamiento libre de 
fosfatos

Código de pedido

SV 150/H   (T)

Diámetro  
boca en mm

SV: Extractores en línea para conductos 

SV/PLUS: Extractores en línea para conductos  
con aislamiento de 50mm

SV/ECO: Extractores en línea para conductos 
con motor EC 

Nivel caudal.
H: Caudal alto
L: Caudal bajo

Referencia con T 
incorpora temporizador

SV

SV/PLUS SV/ECO

Características técnicas

230V
(A)

Velocidad

(r/min)

Modelo Intensidad máxima admisible Potencia 
instalada

(kW)

Caudal 
máximo
(m3/h)

Nivel sonoro 
irradiado

dB(A)

Peso aprox.
(Kg)

SV-125/H 2720 0,65 0,11 400 32 5,2
SV-125/H-T 2720 0,65 0,11 400 32 5,2
SV-150/H 2580 1,00 0,16 560 40 6,8
SV-150/H-T 2580 1,00 0,16 560 40 6,8
SV-200/H 1400 0,75 0,12 880 44 8,0
SV-200/H-T 1400 0,75 0,12 880 44 8,0
SV-200/L 1450 0,70 0,09 760 42 8,0
SV-250/H 2500 0,85 0,18 1300 48 10,8
SV-250/L 2680 0,75 0,16 1000 46 10,8
SV-315/H 1400 0,65 0,12 2100 50 21,0
SV-350/H 1400 0,95 0,14 2850 51 28,5
SV-400/H 1350 1,80 0,30 3500 53 38,0

SV      SV/PLUS     SV/ECO

14

Dimensiones mm

Modelo A B C1 C2 øD1 L øD2 EC1 EC2 T

SV-125/H 310 250 80 201 125 36,5 7 260 200 383

SV-150/H 370 290 92 222 150 34,5 7 320 240 439

SV-200/H 430 340 117 246 200 34,5 7 380 290 499

SV-200/L 430 340 117 246 200 34,5 7 380 290 499

SV-250/H 480 395 140 296 250 51,5 7 430 345 583

SV-250/L 480 395 140 296 250 51,5 7 430 345 583

SV-315/H 565 490 173,5 370 315 55 8,5 515 440 675

SV-350/H 650 550 200 410 355 57 8,5 600 500 764

SV-400/H 725 610 200 454 400 70 8,5 675 560 865

SV

SV/PLUS

Modelo A B B1 C C1 øD1 øD2 E F

SV/ECO-125 400 410 205 325 165,5 125 12,5 330 440

SV/ECO-160 550 485 149 340 194,5 160 12,5 405 590

SV/ECO-200 600 545 170 425 259,5 200 12,5 465 640

SV/ECO-250 600 545 194 425 234,5 250 12,5 465 640

SV/ECO-315 675 595 227,5 475 251,5 315 12,5 515 715

SV/ECO

Modelo A B B1 C C1 øD1 øD2 E F

SV/PLUS-125/H 400 410 277 300 171,5 125 12,5 330 440

SV/PLUS-160/H 400 410 148,5 300 142,5 160 12,5 330 440

SV/PLUS-200/H 444 444 222 420 251,5 200 12,5 364 484

SV/PLUS-250/H 444 444 222 420 221,5 250 12,5 364 484

SV      SV/PLUS     SV/ECO



Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal∙lacions d’un poliesportiu a Reus 
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CAPÍTOL 33. IL∙LUMINACIÓ I PARALLAMPS 
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El diseño del pararrayos 
permite producir una ionización 

de las partículas de aire alrededor de 
la punta del captador, que genera un 
trazador ascendente dirigido hacia la 
nube. Esta corriente de iones intercep-
ta y canaliza desde su origen la 
descarga eléctrica del rayo.

Entre el conjunto excitador (que se 
encuentra al mismo potencial que el 
aire circundante) y la punta y el 
conjunto deflector (que se hallan a 
igual potencial que la tierra) se 

establece una diferencia de potencial 
que es tanto más elevada cuanto más 
alto es el gradiente de potencial 
atmosférico, es decir, cuanto más 
inminente es la formación del rayo.

La obtención, mediante ensayos de 
laboratorio, del valor Δt (incremento 
del tiempo de cebado) permite 
establecer una correlación entre la 
velocidad de propagación de la 
corriente de iones y la distancia de 
impacto del rayo, a partir de la cual
se calcula el radio de protección para 

cada modelo de pararrayos (ver 
cuadro adjunto).

El conocimiento de estos radios de 
protección nos permite seleccionar el 
modelo de pararrayos más adecuado 
a las características de la estructura a 
proteger, de acuerdo con la normativa 
reguladora del CTE (Código Técnico 
de la Edificación).

�

� �

Radios de protección calculados según el Código Técnico de la Edificación.
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INGESCO® PDC, cumple los requerimientos contenidos en las normativas siguientes:
• C.T.E.(Código Técnico de la Edificación)  • NFC 17.102:2011
• UNE 21.186:2011 • IEC 62.561/1
• IEC 62.305 • NP4426:2013

Además de todas las especificaciones descritas  para este tipo  de componentes en el Reglamento de Alta Tensión por el
Ministerio de Industria y Energía. Registro industrial n°150.032, (Ministerio de Industria y Energía).
Fabricado desde 1984, es el primer pararrayos con dispositivo de cebado no electrónico en cumplir con la Norma UNE 21.186

El pararrayos INGESCO® PDC ha superado con éxito los ensayos y pruebas de certificación siguientes:

• Ensayo de evaluación del tiempo de cebado de pararrayos PDC (Anexo C UNE 21.186:2011), en el Laboratorio
de Alta Tensión LABELEC.

�

· 100% de eficacia en descarga.

· Nivel de protección clasificado de muy alto.

· Garantía de continuidad eléctrica. No ofrece resistencia al
paso de la descarga.

· Pararrayos no electrónico; garantía de máxima durabilidad.

· Conserva todas sus propiedades técnicas iniciales después
de cada descarga.

· Al no incorporar ningún elemento electrónico, no es fungible.

· No precisa de fuente de alimentación externa.

· Garantía de funcionamiento en cualquier condición atmosférica.

· Alta resistencia a  la temperatura.

· Alta resistencia a la intemperie y atmósferas corrosivas.

El terminal aéreo de captación INGESCO® PDC, cumple las 
siguientes especificaciones técnicas:

· Dispone de un :

· Un dispositivo de anticipación del trazador ascendente

· Un condensador electroatmosférico

· Un acelerador atmosférico

· Un sistema de aislamiento certificado por el Laboratorio
de Alta Tensión LABELEC.

· Su estructura está fabricada en Acero Inoxidable AISI316L.

· Dispositivo de cebado fabricado en Acero Inoxidable AISI
316L y poliamida (PA 66).

Queda así garantizado su efectivo funcionamiento en
cualquier condición atmosférica y ambiental. 

�

La instalación de un pararrayos INGESCO® PDC debe seguir las prescripciones de las normas UNE 21.186:2011, NFC 17-102:2011
NP 4426:2013 y IEC 62.305, y debe tener en cuenta las recomendaciones siguientes:

· La punta del pararrayos debe estar situada, como mínimo, dos metros por encima del punto más alto de la edificación que protege.

· Para su instalación sobre el mástil, el pararrayos precisará de la correspondiente pieza de adaptación.

· Se deberá proteger el cableado de las cubiertas contra las sobretensiones y  conectar a los bajantes las masas metálicas
presentes dentro de la zona de seguridad.

· El pararrayos debe conectarse a una toma de tierra mediante uno o varios cables conductores que bajarán, siempre que sea
posible, por el exterior de la construcción, con la trayectoria más corta y rectilínea posible.

· La toma o tomas de tierra, cuya resistencia no puede superar los 10 ohmios, deben garantizar una dispersión lo más rápida
posible de la descarga del rayo.

�

• Certificado de corriente soportada según IEC 62.561/1, emitido por el Laboratorio de Alta Tensión LABELEC.

• Certificado de aislamiento en condiciones de lluvia, emitido por el Laboratorio de Alta Tensión LABELEC.
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I10.03  Detall sala d’instal∙lacions 

I10.04  3D sala d’instal∙lacions 
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I0. PLÀNOLS DE DISTRIBUCIÓ, ALÇATS I SECCIONS 



  Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal∙lacions d’un poliesportiu a Reus 6 

I0. PLÀNOLS DE DISTRIBUCIÓ, ALÇATS I SECCIONS 
 

Codi  Nom plànol          Escala     

I0.01   Situació           1/5000     

I0.02  Emplaçament          1/2000 

I0.03  Entorn            1/500 

I0.03  Planta baixa (Distribució i cotes)    1/150 

I0.04  Planta primera (Distribució i cotes)    1/150 

I0.05  Planta coberta (Distribució i cotes)    1/150 

I0.06  Seccions           1/150 

I0.07  Alçats 1           1/150 

I0.08  Alçats 2           1/150 
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I1. INSTAL∙LACIÓ DE FONTANERIA I ENERGIA SOLAR 
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I1. INSTAL∙LACIÓ DE FONTANERIA I ENERGIA SOLAR 
 

Codi  Nom plànol          Escala   
 

I1.01  Planta baixa          1/100 

I1.02  Planta primera          1/50 

I1.03   Planta coberta          1/150 

I1.04  Esquema de principis        SE 

I1.05   Taula i esquema dels trams      SE 

I1.06  Secció            1/75 

I1.07   Detalls            SE 

I1.08  Detall bany          1/25 

I1.09  Detall vestuari          1/25 
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I2. INSTAL∙LACIÓ D’EVACUACIÓ D’AIGÜES 
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I2. INSTAL∙LACIÓ D’EVACUACIÓ D’AIGÜES 
 

Codi  Nom plànol          Escala   

I2.01  Planta baixa          1/150 

I2.02  Aproximació planta baixa      1/100 

I2.03  Planta primera          1/150 

I2.04  Planta coberta          1/150 

I2.05  Esquema de principis        SE 

I2.06  Detalls            SE 

I2.07  Detalls i secció A‐A’        SE i 1/100 

I2.08  Detalls zona bany i vestuari      1/50 
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 I3.INSTAL∙LACIÓ DE CALEFACCIÓ 
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I3. INSTAL∙LACIÓ DE CALEFACCIÓ 
 

Codi  Nom plànol          Escala   

I3.01  Planta baixa          1/100 

I3.02  Planta primera          1/100 i 1/10 

I3.03  Esquema de principis        SE 
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I4. INSTAL∙LACIÓ DE FRED I VENTILACIÓ 
 



Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal∙lacions d’un poliesportiu a Reus 
 

43

I4. INSTAL∙LACIÓ DE FRED I VENTILACIÓ 
 

Codi  Nom plànol          Escala   

I4.01  Planta baixa          1/150 

I4.02  Planta primera          1/150 

I4.03  Planta coberta          1/150 

I4.04  Secció longitudinal        1/150 i 1/100 

I4.05  Esquema sistema fred i ventilació    SE 
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I5. INSTAL∙LACIÓ DE GAS 
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I5. INSTAL∙LACIÓ DE GAS 
 

Codi  Nom plànol          Escala   

I5.01  Planta baixa i esquema instal∙lació    1/75 i SE 

I5.02  Planta primera          1/50 

I5.03  Seccions i detall        1/50 
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I6. INSTAL∙LACIÓ D’IL∙LUMINACIÓ 



Desenvolupament d’un projecte executiu d’instal∙lacions d’un poliesportiu a Reus 
 

55

I6. INSTAL∙LACIÓ D’IL∙LUMINACIÓ 
 
Codi  Nom plànol          Escala   

I6.01  Planta baixa          1/150 

I6.02  Planta primera          1/150 
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I7. INSTAL∙LACIÓ D’ELECTRICITAT I PARALLAMPS 
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I7. INSTAL∙LACIÓ D’ELECTRICITAT I PARALLAMPS 

 
Codi  Nom plànol          Escala   

I7.01  Planta baixa          1/150 

I7.02  Planta primera          1/150 

I7.03  Planta coberta          1/150 

I7.04  Posta a terra          1/150 

I7.05  Esquemes unifilars  (1/9)      SE 

I7.06  Esquemes unifilars  (2/9)      SE 

I7.07  Esquemes unifilars  (3/9)      SE 

I7.08  Esquemes unifilars  (4/9)      SE 

I7.09  Esquemes unifilars  (5/9)      SE 

I7.10  Esquemes unifilars  (6/9)      SE 

I7.11  Esquemes unifilars  (7/9)      SE 

I7.12  Esquemes unifilars  (8/9)      SE 

I7.13  Esquemes unifilars  (9/9)      SE 
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I8.  INSTAL∙LACIÓ  DE  TELECOMUNICACIONS,  SEGURETAT  I 

MEGAFONIA 
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I8. INSTAL∙LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS, SEGURETAT I MEGAFONIA 
 

Codi  Nom plànol          Escala   

I8.01  Planta baixa          1/150 

I8.02  Planta primera          1/150 

I8.03  Detalls i esquema instal∙lació      1/10, 1/20 i SE 
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I9. INSTAL∙LACIÓ CONTRA INCENDIS 
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I9. INSTAL∙LACIÓ CONTRA INCENDIS 
 

Codi  Nom plànol          Escala   

I9.01  Planta baixa (Elements de protecció)    1/150 

I9.02  Planta primera (Elements de protecció)   1/150 

I9.03  Planta baixa (Sectorització i evacuació)    1/150 

I9.04  Planta primera (Sectorització i evacuació)  1/150 

I9.05  Esquema de principis BIE’s      SE 

I9.06  Detalls            1/20 
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I10. COMUNS 
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I10. COMUNS 
 

Codi  Nom plànol          Escala   

I10.01  Planta baixa (Coordinació de sostres)     1/150 

I10.02  Planta primera (Coordinació de sostres)   1/150 

I10.03  Detall sala d’instal∙lacions      1/50 

I10.04  3D sala d’instal∙lacions        SE 
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