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MD Memòria descriptiva 

ANTECEDENTS: 

 

 Objecte del projecte: 
 
P.B.E.D. d’un BAR al Parc dels Giribecs. 
 
a l'emplaçament següent: 
 
Adreça C/ Sebastià Joan Arbó cant. C/ Itàlia   

Població Amposta Codi Postal 43870 

Municipi  Comarca Montsià 

Encàrrec:   Projecte Bàsic d’Execució i Direcció   

 

Promotor/s: 

                                 AJUNTAMENT D’AMPOSTA  NIF P-4301400-J 

    

Amb domicili a: 

Adreça Pça. Espanya núm. 4 

Zona / Barri   parcel·la  

Municipi Amposta Codi Postal 43870 

 

 Redactor/s: 

   

   

Arquitecte JOAN MANUEL MARGALEF MIRALLES NIF  77878967 R 

Adreça Avda. Alcalde Palau  núm.  53 4rt-2ª  

Municipi Amposta Codi Postal  43870 

 

Altres col.laboradors: 

   

Xavier Casanova Pallejà    

Fernando Torta Pons   

Jose Mª Fumadó Sales    

 
 

Descripció del solar: 

 
L’altitud de la població és de 8 m, sobre el nivell del mar.  
L’espai on s’ubicarà el bar a edificar té forma irregular, configurant el parc municipal dels 
Giribecs, amb accessos al mateix nivell dels carrers circumdants.  
Els carrers principals als que dona front aquest espai són uns vials d’amplada variable al 
voltant dels 15,00 m., amb un nivell de trànsit moderat. 
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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: 

 

Dades urbanístiques: 

Planejament vigent 
  

P.O.U.M. 
Qualificació del sòl Sòl Urbà 
Denominació zona Parc Urbà (5a)  
Usos admesos Usos públics. 

 
 

CONDICIONS D’EDIFICACIÓ     
        

Paràmetres normativa Paràmetres projecte 
        

Superficie parc                     = 4.800 m2   Parc                                = 52.277 m2 

Ocupació de parcel·la             = fins 5 %                      Ocupació de parcel·la            = 0.52 %                        

Sup.const. local                     = ----- m  Sup.const. local                 = Tancat:                      141.86 
Pergola (20% d 144)  28.80 m 
Total :                       170.66 m 

m 

Alçada màxima = 6,00  m Alçada local = 3.24 m (mur 3.45 m.)  

Nº de plantes                  = -----  Nº de plantes = Local en PB  

 
 
 
 

Compliment del Codi Tècnic 

 
Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edifici disposi de les 
prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 
d’Ordenació de l’Edificació 
 
En compliment del article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, “Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras  de edificación”, i també en compliment del 
apartat  1.3 de l’annex del Codi Tècnic de l’Edificació, es fa constar que en el projecte s’han 
observat les normes sobre la construcció vigents, i que aquestes estan relacionades a 
l’apartat de Normativa Aplicables d’aquesta memòria.  
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Relació de plànols 

 
 
 
 
El present projecte d’execució es troba grafiat en els plànols següents: 
 
 

01.- Situació                                      E.- 1/1000  
02.- Emplaçament                          E.- 1/1000 
03.- Ubicació Edifici al Parc                                     E.- 1/100 
04.- Replanteig     E.- 1/50 
05.- Fonaments     E.- 1/50 
06.- Forjat Sanitari     E.- 1/50 
07.- Forjat Coberta           E.- 1/50 
08.- Estructura Pèrgola    E.- 1/50 

                   09.- Planta Cotes     E.- 1/50 
       10.- Planta Mobiliari                            E.- 1/50 
                   11.- Façanes N i S                 E.- 1/50 
                   12.- Façanes E i O                       E.- 1/50 
       13.- Secció E – O     E.- 1/50 
                   14.- Secció N – S      E.- 1/50 
                   15.- Coberta     E.- 1/50 
                   16.- Paviment Zona Pérgola   E.- 1/50 
                   17.- Planilla Fusteria    E.- 1/50 
                   18.- Instal.lacions .- Clima             E.- 1/50 

      19.- Instal.lacions .- Electricitat     E.- 1/50 
                   20.- Instal.lacions .- Fontaneria     E.- 1/50 
                   21.- Instal.lacions .- Contraincendis                   E.- 1/50 
       22.- Instal.lacions .- Telecos                E.- 1/50 
 

 
 
 
 

Requisit bàsic de Funcionalitat (LOE) 

Utilització 

 
El programa de necessitats definit pel promotor, és d’un edifici en planta baixa amb una zona 
aporxada, tot destinat a bar, com un servei complementari al parc dels Giribecs. 
 
Criteris funcionals del projecte 
 
El disseny del projecte ve determinada per la seva ubicació i microclima, es a dir que 
disposem d’una planta baixa a un nivell lleugerament superior al seu entorn i orientada, en lo 
que respecta a obertures principals, a Sud, on precisament disposa de les vistes al llac 
artificial existent. La cara Nord de l’edifici es realitza amb un mur cec construït de forma 
similar als marges dels conreus de secà, amb pedra en sec, el qual ens protegirà 
fonamentalment del vent de Mestral (NW), fred i fort, que ve acanalat per la vall de l’Ebre, així 
com del vent de Tramuntana (N) i el de Gregal (NE). Compositivament s’han previst mòduls 
de 4 x 4 m. per tal de facilitar el sistema estructural i la funcionalitat. 
S’ha disposat d’una pérgola, per a que s’hi enfilin plantes arrapadisses, similar al rafal dels 
masets de la Ribera, per tal de protegir l’interior del bar de l’assoleig en els mesos més càlids 
així com per a facilitar el confort en aquest espai circumdant a l’espai tancat. 
De l’espai interior s’utilitzen els mòduls lindants amb el mur i més desfavorits, al magatzem del 
parc, serveis, magatzem del bar, barra, deixant la resta diàfana. 
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Mínims d’habitabilitat 
 
El projecte compleix els requisits mínims d’habitabilitat objectiva  del DECRET 259/2003 sobre 
“Requisits mínims en els edificis d’habitatges”, es detallen la superfície útil del bar i el de les  
peces que conté: 
 
QUADRE DE SUPERFICIES    
 

        
       
       

Planta Baixa   Superficie util  

       

SUPERFICIES INTERIORS      

 ZONA DE TAULES   59.30   

 ZONA DE BARRA   15.50   

 ESPAI TREBALL     14.18   

 SERVEI PETIT   1.62   

 SERVEI ADAPTAT     5.31   

 PASSADIS SERVEIS     2.70   

 MAGATZEM BAR     12.14   

 INSTAL.LACIONS     1.03   

 MAGATZEM PARC   15.30   

       

  TOTAL UTIL INTERIOR   127.08  127.08 

 
        

 
 
SUPERFICIES EXTERIORS      

 20 % PERGOLA              28.80   

       

      

  TOTAL EXTERIOR COMPUTABLE 28.80  28.80 

       
 
       

  TOTAL UTIL COMPUTABLE     155.88 

       
 
 
 
 

QUADRE RESUM DE LES SUPERFICIES UTILS I CONSTRUIDES TOTALS 

        

    Nombre   Superficie útil 
Superficie 
construida 

BAR - P. BAIXA -     1   127.08 141.86 

20 % PERGOLA      28.80 28.80 
       

        155.88 170.66 
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Criteris compositius del projecte 
 
El projecte vol reflectir la trobada entre les dues zones característiques de les terres 
d’Amposta, la més àrida del secar, present amb el “gran marge” de pedra en sec, que 
protegeix a la part de menys cos de l’edifici, i la resta amb una estructura lleugera de fusta 
que vol recordar els precedents de les construccions deltàiques (Casa de Fusta, Muscleres, 
...etc). 
 
La solució adoptada té molt present els criteris de sostenibilitat, cerca el mantenir l’equilibri 
amb el seu entorn, així com el diàleg amb la natura. S’utilitzen materials reutilitzables i amb la 
menor petjada contaminant en el seu cicle de vida.  
 
Els sistemes constructius emprats (estaca tècnica, cargols, etc.) concorden amb aquests 
criteris. S’utilitzen els recursos naturals com és el cas de l’aquatèrmia (geotèrmia del llac 
existent) i per tant la climatització (fred i calor) i l’aigua calenta sanitària es produiran aprofitant 
l’inesgotable recurs energètic que proporciona l’assoleig. 
 
L’edifici està dissenyat i orientat per gaudir de forma passiva (criteris de “passiv-house”) dels 
recursos energètics que proporciona la natura. 
 
  

Acabats de l’envolvent exterior: 
   
Coberta Material  

Coberta Plana no transitable   
   

Façana   
 De Fusta i protecció amb persiana.  
   
Fusteria  Fusta lasurada .  
Persianes Alumini amb lames orientables  
Vidres Climalit (5+5)+8 camara + (4+4) baix emisiu  

Accessibilitat 

 
El projecte de l’edifici garanteix a les persones, la seva accessibilitat, amb el compliment de la 
normativa vigent.  
 
Es complimenta el Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i es disposa d’un servei adaptat 
 
 

Descripció bàsica dels sistemes: 

Sistema estructural (veure memoria estructura) 

 
 
Per les característiques del terreny (veure estudi geotècnic). 

Sistema de compartimentació 

Els paraments fixes de la compartimentació interior estaran  formats per divisories de fusta 
amb aïllament interior. 
El elements mòbils de fusteria es col·locaran amb marc sobre premarc. 
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Sistema envolvent  

 
Façana: el tancament vertical extern a l’espai tancat està format per tauler de “virutes” 
orientades OSB/4 de 18 mm. lasurat, montants de conífera 50 x 100 mm. cada 625 mm. 
aillament tèrmic de llana de roca de 80 mm. i acabat amb un altre tauler OSB/4 de 18 mm.. 
 
Coberta: realitzada amb un panell Sindar Eco- Roof 80 format per un tauler de 18 mm. 
d’OSB/4 aillament tèrmic de 60 mm. plafó de cel.lulosa “Steico-Roof” amb pendents de l’1.5 % 
formades per llistons de pi tractat a l’autoclau i tauler de “virutes” orientades OSB/4,  
U= 44W/ m2K. Per sobre es disposarà d’una membrana tipus Giscolene 120 
impermeabilitzant de cautxú sintètic EPDM vulcanitzat amb armadura de malla de fibra de 
vidre fixada al suport i una capa de protecció de grava 20-40 de com a mínim 5 cm. 
 

Sistema d’acabats 

 
Paviments a l’interior de l’edifici serà de parquet de roure amb un aillament acústic de 5 mm. 
“Steico underfloor”. I el de la pérgola a l’exterior es realitzarà in situ amb formigó i fusta.  
Fals sostre amb tauler OSB/4 de 12 mm. fixat amb muntants de fusta de pi. 
Tots els taulers OSB/4 es tractaran amb lasur. 
 

Prestacions de l’edifici 
 
S’estableixen les prestacions de l’edifici per requisits bàsics, en relació a les exigències 
bàsiques del CTE. S’indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que 
superin els llindars establerts al CTE. 
 
Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a traves del compliment del Codi 
Tècnic d’Edificació, que conté les exigències bàsiques que han de complir els edificis i del 
compliment del Decret 21/2006 d’ecoeficiència en els edificis. 
 
Aquests compliment del CTE es pot fer a través dels Documents Bàsics corresponents, que 
incorporen la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. 
 
 
 
 

Requisit bàsic de Seguretat (CTE) 

 

SE Seguretat estructural  

(veure memòria de càlcul)  

SU Seguretat d’utilització 

SU 1  Seguretat enfront el risc de caigudes 
 

Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments  i la neteja de vidres compliran 
el DB SU 1. 
 
SU 2  Seguretat enfront el risc  d’impacte o quedar enganxat. 
 
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o 
practicables de l’edifici complint el DB SU 2.  
 
SU 3  Seguretat enfront de quedar tancat. 
 
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d’un recinte 
complint el DB SU 3.  
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SU 5  Seguretat per alta ocupació. 
 
Aquesta exigència bàsica , només és aplicable a edificis previstos per a més de 3000 
espectadors drets. 
 
SU 6  Seguretat enfront del risc d’ofegament 
 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable . 
 
SU 8  Seguretat enfront del risc de llamps 
 
Es limitarà el risc d’electrocució i incendi causat pels llamps complint el DB SU 8.  
 
 

Requisit bàsic d’Habitabilitat (CTE) 

 

HS Salubritat (Higiene, salut i medi ambient). 

 
Protecció de la humitat: 
 
Es limitarà el risc previsibles de presencia inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels 
edificis i als seus tancaments complint el DB HS 1.  
 
Recollida i evacuació de residus: 
 
L'edifici disposarà d'espais individuals per a contenidors selectius, d'acord amb l’article 7 del 
Decret d’ecoeficiència 21/2006.  
 
Evacuació d'aigües: 
 
Les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals i pluvials, compliran els paràmetres del 
article 3 del Decret d’ecoeficiència 21/2006. 

HR Protecció enfront del soroll. 

 
Es complimenta el DB HR Protecció enfront del soroll, per protegir els ocupants dels edificis 
de les molèsties que ocasiones els sorolls, i  aconseguir un nivell acústic acceptable. Donat 
que es tracta d’un edifici aillat envoltat d’una zona ajardinada, aixi mateix al perímetre del parc 
hi ha uns vials amb una circulació rodada moderada. Els tancaments i la fusteria compleixen 
amb escreix els requeriments normatius. 
 
Normativa de Catalunya. 
També compliran els paràmetres ambientals del Decret d’ecoeficiència 21/2006. D’aplicació 
per edificis de nova construcció, procedents de reconversió d’antigues edificacions o obres de 
gran rehabilitació. 
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PRESSUPOST APROXIMAT 

 
El pressupost d’execució material per la construcció d’un bar al Parc dels Giribecs d’Amposta 
puja aproximadament la quantitat de 152.436,97 euros  (CENT CINQUANTA-DOS MIL 
QUATRE-CENTS TRENTA-SIS AMB NORANTA-SET EUROS). 
 
Aquests pressupost aproximat té validesa a efectes col·legials, pel que l’arquitecte no es fa 
responsable de la seva correspondència amb el preu real de l’obra. 
 
Amposta, agost de 2009 
    L’arquitecte. 
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ANNEXES 
 

NORMATIVA APLICABLE 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX A LA MEMÒRIA 
 
 
 

MEMÒRIA DE CONTROL DE QUALITAT (DECRET 375/88) 
 

PROGRAMA DELS CONTROLS DE QUALITAT 



 
 
 
 
 
 
 

ÍNDEX 
 
 

1.- FORMIGONS I ELS SEUS COMPONENTS: 
 

1.1 Aigua 
1.2 Àrids 
1.3 Ciment 
1.4 Additius 
1.5 Formigó 
1.6 Acer 

 
 

2.- FORJATS UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ARMAT O 
PRETENSAT. 

 
 

3.- TOTXOS. 
 
 

4.- GUIXOS. 
 
 

5.- ESTRUCTURA METAL.LICA. 
 
 

6.- MATERIALS AÏLLANTS TÈRMICS. 
 
 

7.- MATERIALS AÏLLANTS ACÚSTICS. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.- FORJATS UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ARMAT O PRETENSAT. 
 
 Real Decreto 642/2002, de 5 de juliol, del Ministerio de Fomento, pel que 
s’aprova  la “Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)”. 
 
     Art. 33.-  Bases Generales del Control de Calidad. 
     Art. 34.-  Control de Recepción de Elementos Resistentes  y Piezas de Entrevigado. 
     Art. 35.- Control del Hormigón y  Armaduras colocadas en obra. 
     Art. 36.- Control de la Ejecución. 
 
 
3.- NORMATIVA EN MATERIA DE TOTXOS (RL/88) 
 
 Assaigs de control (Art. 6.5) OBLIGATORIETAT 
 
A la recepció del material comprovarà: 
 

a) Que els totxos arribin en bon estat. 
b) Que el material arribi perfectament identificat segons l’Art. 5.2. 
c) Que el producte correspongui amb la mostra de contrast aceptada. 

 
 
4.- NORMATIVA EN MATERIA DE GUIXOS I ESCAIOLES 
 

Segons Reial Decret 1312/86. OBLIGATORIA HOMOLOGACIÓ DE GUIXOS 
I ESCAIOLES Art.2n. apartat 2. 
 
A l’arribar a la desrinació o durant la presa de mostres la Direcció Facultativa 

comprovarà  (Art. 6.3): 
 

a) El producte arriba correctament envassat i els envassos en bon estat. 
b) El producte està identificat amb l’anteriorment exposat. 
c) El producte està sec i exent de grumolls. 

 
 
5.- NBE-EA-95 Estructures d’acer  en l’Edificació. 
 
 
6.- MATERIALS AÏLLANTS TÈRMICS. 
 
 Exigència de marca o segell de qualitat. 
 
 
7.- CONDICIONS ACÚSTIQUES (NBE-CA-88) 
 
 Exigència de segells o marques de qualitat. 
 



Codi Tècnic de l’Edificació 

CTE 
DOCUMENTS  D ’AJUDA  

Normativa Tècnica  

 
 

Oficina Consultora Tècnica novembre 2008       1/11 
 

CTE Normativa tècnica        juliol 2009 
Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d’acord al CTE 

 
 

 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 
obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol 
projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del 
ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el 
projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, es deroguen diverses normatives i per donar compliment a les 
noves exigències bàsiques s’han d’aplicar els documents bàsics, DB, que composen la part II del CTE. 

Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es referència tant en l’àmbit general com en cada tema indicant el document 
bàsic o la secció del mateix que li sigui d’aplicació 
 
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter permanent als 
edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de 
construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995. 
En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que 
en molts casos estableixen requisits concrets que s’han  de complimentar en el projecte. 
 
 
 
 
 
 
 
Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación.    

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 

Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
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Requisits bàsics de qualitat 
 

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 
 

Funcionalitat 

Normativa en funció de l’ús: Habitatge 

Llei de l'habitatge 

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 

D 55/2009 (DOGC 9/4/2009) en vigor el 9/10/2009 (data visat de projecte) 

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat 

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) derogat a partir del 9/10/2009 (data visat de 
projecte) 

Llibre de l'edifici 

D 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de l'estat de 
conservació dels edificis d'habitatges 

D 158/97 (DOGC: 16/7/97) 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges 

D 282/91 (DOGC: 15/1/92) 

 

Accessibilitat 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D 135/95 DOGC: 24/3/95 

Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés y 
utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions  

Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

 

Telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la 
Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
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REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 
 

Seguretat estructural 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 

Seguretat en cas d’incendis 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91 

D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Seguretat d’utilització 

CTE DB SU Seguretat d’Utilització 

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
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REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 
 

Estalvi d’energia 

CTE DB HE Estalvi d’Energia 

 HE-1 Limitació de la demanda energètica 

 HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 

 HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D111/2009 (DOGC:16/7/2009) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a 
referenciar en cadascun d’ells 

Procedimiento Bàsico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción 

Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007) 

Salubritat 

CTE DB HS Salubritat 

 HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Protecció enfront del soroll 

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d’errades (BOe 20/12/2007 i 25/1/2008),RD 1675/2008(BOE 18/10/2008) i 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 

O 29/9/88 BOE: 8/10/88, aplicable com alternativa al DB HR fins al 24/4/2009 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               

Ley del ruido 

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistemes estructurals 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 Aptitud al servei 

 SE AE Accions en l’edificació 

 SE C Fonaments  

 SE A  Acer 

 SE M Fusta 

 SE F Fàbrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) en vigor pels projectes encarregats a partir de l’1/12/2008 

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizado con 
elementos prefabricados 

RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els projectes encarregats abans de  l’1/12/2008 

EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 

RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els projectes encarregats abans de  
l’1/12/2008 

 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Materials i elements de construcció 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 
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Instal·lacions  

Instal·lacions de protecció contra incendis 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

RD 1942/93 (BOE 14/12/93) 

Instal·lacions de parallamps 

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les inatal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç 

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 

D 3151/1968 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 
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Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre 
ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 
95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 

Instrucciones Técnicas Complementarias  

(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90) 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

(Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats) 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones técnicas 

derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment 
esmentats.  

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
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Instal·lacions de fontaneria 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

Regulación de los contadores de agua fría 

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la 
Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones.                        

 (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica). 

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de 
la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 
401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de 
las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels 
senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de 
satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
Entrada en vigor el 29/2/2008 per a les sol·licituds de llicència 

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i 
dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i 
les seves instruccions tècniques complementaries. 

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 

RD 275/1995 

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el RD 1244/1979 que 
aprobó el reglamento de aparatos a presión. 

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad) 

RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 

Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 

(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 
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Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
tècnicas complementarias 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 
 
 

Control de qualitat 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Control de qualitat en l'edificació 

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització 
administrativa relativa als sostres i elements resistents 

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents 
components de sistemes 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 
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Residus d’obra i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 
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ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ   

 
 

Dades de l'obra 

 Tipus d'obra 

BAR AL PARC DELS GIRIBECS  

 Emplaçament 

C/ Sebastià Joan Arbó  cant. C/ Itàlia  - 43870 AMPOSTA 

 Superfície distribuida  

Espai tancament 150,00  m2, espai porxos 110,00 m2 

 Promotor 

AJUNTAMENT D’AMPOSTA 

 Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució 

JOAN MANUEL MARGALEF MIRALLES 

 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

JOAN MANUEL MARGALEF MIRALLES 

 

Dades tècniques de l'emplaçament 

 Topografia 

Aquest projecte s’emplaçarà aïllat  dintre del parc dels Giribecs (en procés d’execució). Aquest disposa de 
la morfologia típica deltaica , per tant de superficies planes . 

 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 

Es tracta d’un edifici aïllat i envoltat de vegetació. 
 Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 

El vial on dona front aquest edifici disposa de tots els serveis publics bàsics i necessaris per al bar.  
 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 

El solar dona front a un carrer de 15 m. amb vorera i densitat de circulació moderada. 
 

 

Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla 
de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present document. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
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Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons 
model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en 
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la 
"Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en 
particular en les següents activitats: 

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

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball 

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

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop 
de l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis 
generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 
dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 
efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col�lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut 
en el moment d'encomanar les feines 
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L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin 
implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la 
previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 

 

Identificació dels riscos. 
 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 

Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

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

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

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

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

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

Treballs previs 

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

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

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

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

 

Enderrocs 

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

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
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- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

Moviments de terres i excavacions 

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

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

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

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

Fonaments 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

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

 

 

Estructura 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 
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- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

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

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

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

 

Coberta 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

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

 

Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 
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- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

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

 

Instal·lacions 

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

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

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 
R.D.1627/1997) 

 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

Mesures de prevenció i protecció 

 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir 
en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de 
protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 

Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors 

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

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
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- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

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

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

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

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

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

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

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

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

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

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

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

 

Mesures de protecció individual 

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

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs 
per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de 
talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. 
Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure 
un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin 
entrar. 

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

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

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 

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

  

Primers auxilis 
 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
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PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 

Les Condicions Facultatives i Econòmiques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per les Prescripcions 
Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat  
exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor  o propietari de 
l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com 
les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
0. GENERALITATS 

 

0.1. Documents del projecte. 

El projecte és el document contractual. Forma part del Projecte els següents documents: Memòria i Annexos, Plànols i Pressupost.  
El contractista i/o constructor és responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui 
o ratifiqui la continguda als documents del projecte. 
En cas de contradicció entre la documentació gràfica i l’escrita, preval la documentació escrita. 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat en 
ambdós documents, sempre que a judici del Director d’Obra quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, 
tinguin preu en el Contracte.  
 

0.2. L’Arquitecte Director 
Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar l'adequació del replanteig en l’obra i de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es  
produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en aspectes parcials de la 
seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. 
 
0.3. L’Arquitecte Tècnic o Aparellador 

a) Redactar el  document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 
314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les 
obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta 
execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les 
freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar 
la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, 
en tot cas les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final 
de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 

0.4. El promotor 

El promotor decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o d’altres, les obres d’edificació per a ell mateix o per la posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers. Les obligacions del promotor estan especificades en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de 

ordenación de la edificación (LOE). 
El promotor ha de sotascriure l’assegurança obligatòria segons la LOE. 
En fase de redacció del projecte, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte 
d’obra, quan en el projecte  intervinguin diferents projectistes. 
En fase de redacció del projecte, el promotor està obligat a què s’elabori un Estudi de Seguretat i Salut o un Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, depenen d’una sèrie de supòsits, establerts per la normativa vigent en temes de seguretat i salut en obres de construcció; estudis 
signats en ambdós casos per tècnics facultatius. 
En fase d’obra, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut, abans de l’inici dels treballs o quan es constati que 
en l’execució intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, o diferents treballadors autònoms. 
L’ Avís Previ, l’ha de presentar el promotor de l’obra, abans de començar els treballs, i presentar-lo a l’autoritat laboral competent. 
La obligatorietat de la formalització del Llibre de l’Edifici correspon al promotor. 
 
0.5. El contractista i/o constructor 

Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la  comprensió  de  la 
 totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
El contractista i/o constructor assumeix, amb el promotor, el compromís d’executar amb mitjans humans i materials, les obres o part de les 
mateixes, segons projecte i contracte. Les obligacions del contractista i/o constructor estan especificades en la LOE. 
El contractista i/o constructor  designarà un "Cap d'Obra", segons les condicions establertes en la LOE. 
El contractista i/o constructor està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del 
contractista i/o constructor col·laborarà amb la  Direcció Facultativa. 
El contractista i/o constructor ha d’organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les 
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instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
El contractista i/o constructor ha de subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
El contractista i/o constructor ha d’ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
El contractista i/o constructor ha d’assegurar la idoneïtat de  tots i cadascun dels materials i elements constructius que  s'utilitzen, 
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els 
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
El contractista i/o constructor ha de facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per 
l'acompliment de la seva comesa. 
El "Llibre d'Ordres i Assistències" restarà en tot moment a l’obra, sota la custòdia del contractista i/o constructor i a disposició de la 
Direcció Facultativa. El contractista i/o constructor o el seu “Cap d’Obra” signaran l’assabentat de les ordres i assistències. 
El contractista i/o constructor ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, abans de l’inici de l’obra, que ha d'aprovar el 
coordinador de seguretat i salut en la fase d’execució;  i presentar-lo a l’autoritat laboral competent. 
La Comunicació d’Obertura del Centre de Treball, l’ha de presentar el contractista i/o constructor i subcontracta/subcontractista, quan 
s’inicia l’obra, a l’autoritat laboral competent, adjuntant el Pla de Seguretat i Salut en el treball i el Document d’aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut en el treball, signat pel coordinador de seguretat en fase d’execució. El Pla de seguretat pot ser també aprovat per la 
Direcció Facultativa en els casos en què la normativa no preveu la necessitat de la figura del coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i salut,  
relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els 
contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el 
pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
El contractista i/o constructor facilitarà a la Direcció Facultativa les dades necessàries per a l’elaboració de la documentació d’obra 
executada. 
El contractista i/o constructor ha de lliurar al promotor els certificats de garantia del material i instal·lacions de l’edifici i li ha de 

subministrar la informació necessària per tal que el promotor pugui emplenar el Llibre de l’Edifici. 

El contractista i/o constructor ha de preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
El contractista i/o constructor ha de subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
El contractista i/o constructor ha de concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 

0.6. Compliment de les disposicions vigents, contractista i/o constructor. 
El Contractista i/o constructor s’ajustarà al compliment de les normes bàsiques de l’edificació i de les reglamentacions tècniques d’obligat 
compliment. 
 
0.7. Indemnitzacions per compte del contractista i/o constructor.  
Particularment el contractista i/o constructor haurà de reparar, al seu càrrec, els danys i els perjudicis que causin als béns i serveis públics 
o privats, en ocasió de l’execució de l’obra, indemnitzant als perjudicats. 
El contractista i/o constructor adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del 
medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 
El contractista i/o constructor haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva fisalització les servituds afectades, sent a 
compte del contractista i/o constructor els treballs necessaris per a tal fi. 
 

0.8. Despeses a càrrec del contractista i/o constructor. 
Aniran a càrrec del contractista i/o constructor, si en el contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
Despeses de construcció,  retirada i protecció de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc. 
Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució 
de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 
Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades, afectades per les obres, 
etc. 
Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a Expropiacions i Serveis afectats. 
Despeses de senyalització i seguretat en l’obra. 
Despesa de  col·locació, muntatge i desmuntatge, d'una tanca perimetral provisional de protecció de característiques a definir per la 
Direcció Facultativa, que  hi romandrà durant tot el període d’execució de l’obra i fins que la Direcció Facultativa ordeni la seva retirada. 
 

0.9. Preus unitaris i partides alçades 
La relació de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en el present Plec, no és exhaustiva. Per 
això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar cada unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu 
unitari o partida alçada, corresponent. 
Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o complementàries a la unitat d'obra, malgrat que 
no figurin en documents contractuals, si es consideren necessari/es, a judici de la Direcció Facultativa, hauran d'executar sense ser motiu 
de sobrecost del contracte. 
 
0.10. Abonament d'unitats d'obra. 
Els conceptes amidats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment 
acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte 
acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el correcte funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es 
considerarà inclòs en els preus unitaris del contracte, no podent ser objecte de sobrecost. L'ocasional omissió dels esmentats elements en 
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els documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els 
preus del contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment. 
 
0.11. Control d'unitats d'obra. 

Per tal d’executar el Control de Qualitat, previst en el Projecte, el contractista i/o constructor s’encarregarà de realitzar els controls d’unitats 
d’obra establerts per la Direcció Facultativa. 
El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la Direcció Facultativa de les 
obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament: 
-  A criteri de la Direcció Facultativa, es podrà ampliar o reduir el nombre de controls. 
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les obres i a l'Empresa contractista i/o 
constructora. En cas de resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de poder prendre les mesures necessàries amb 
urgència. 
Els laboratoris d’assaig  han d’estar acreditats oficialment per les Comunitats  Autonòmiques. 
 

0.12. Recepció de l’obra 

La recepció de l’obra és l'acte en què el contractista i/o constructor, una vegada finalitzada la mateixa, entrega l’obra al promotor,  i  és 
acceptada per aquest. 
La recepció es concretarà en una acta signada pel promotor i el contractista i/o constructor, com a mínim, en contingut de l’acta està 
recollit en la LOE. 
El promotor podrà rebutjar la recepció de l’obra, de forma escrita; ja perquè l’obra no està finalitzada ja perquè no s’adequa a les 
condicions contractuals. 
Es comptabilitzaran els terminis de responsabilitat i garantia, establert en la LOE, a partir  de la data en què se subscriu l’acta de recepció. 
A partir del moment de la recepció de l’obra, i aquesta sigui ocupada destinant-se als usos previstos en el Projecte, la conservació en bon 
estat de l’edificació serà obligació dels usuaris, siguin o no propietaris. 
 

0.13. Mesures d'ordre i seguretat. 
El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs, 
segons legislació vigent. 
En tot cas, el contractista i/o constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els 
accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat.  
Serà obligació del contractista i/o constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus 
obrers així com l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. 
Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referència a prevenció de riscos laborals en les obres d’edificació es 
regiran segons la legislació  vigent. 
 

0.14. Assegurança obligatòria 

L’assegurança obligatòria,  tal com especifica la LOE, és per danys materials ocasionats  en l’edifici per vicis i defectes en la construcció, 
que tinguin el seu origen o afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, 
 i que afectin directament la resistència mecànica i estabilitat de l’edifici. 
Aquesta assegurança obligatòria, és decennal i serà exigible  per a edificis, a on el seu ús principal sigui l’habitatge,  segons la  LOE. 
El prenedor de l’assegurança serà el promotor, admetent la LOE, que el promotor pot pactar amb el constructor que aquest sigui prenedor 
de l’assegurança. 
 
0.15. Disposicions aplicables al Plec 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes les disposicions vigents en el 
moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions 
descrites en l'Annex de Normativa Vigent.   
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es 
promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. En cas de contradicció o simple complementació de diverses 
normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per les Prescripcions Tècniques 
Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document. 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran d'acomplir els materials emprats a la 
construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i 
d'obres accessòries i dependents.  
 
SISTEMA PARCEL.LA-SOLAR 

 
1. MESURES PRELIMINARS 

 

1.1. Replanteig de les obres 
El contractista i/o constructor realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els 
quals han de ser aprovats per la Direcció Facultativa. Haurà de marcar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció  
Facultativa consideri necessaris. 
Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista i/o constructor. 
 

1.2. Obres provisionals 
El contractista i/o constructor executarà o condicionarà en el moment necessari, les carreteres, camins i accessos provisionals pels 
desviaments que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els accessos dels confrontats, d'acord amb les definicions del 
Projecte i a les instruccions que rebi de la Direcció Facultativa. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres 
provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. 
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció Facultativa sent, 
per tant, conveniència del contractista i/o constructor per a facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de 
l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del personal i visites d'obra de la Direcció Facultativa. 
El contractista i/o constructor haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació i senyalitzar-los 
adequadament. 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista i/o constructor. 
 

1.3. Materials 
Hauran d'observar-se les següents prescripcions: 
Si les característiques dels materials estiguessin fixades en el contracte, el contractista i/o constructor haurà d'utilitzar-les obligatòriament, 
llevat de l'autorització expressa de la Direcció Facultativa. Si fos imprescindible, a judici del promotor, canviar aquella característica, la 
Direcció Facultativa haurà de donar el seu vist-i-plau i autoritzar el canvi. 
Si la Direcció Facultativa rebutja els materials,  per no complir les prescripcions del present Plec, el contractista i/o constructor tindrà 
l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions. 
El contractista i/o constructor obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, al seu compte de 
totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
El contractista i/o constructor notificarà a la Direcció Facultativa, amb suficient antelació, les característiques dels materials que es 
proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 
El contractista i/o constructor no podrà aplicar a l’obra, materials, la procedència i la qualitat dels quals no hagi estat aprovada per la 
Direcció Facultativa. 
Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici de la Direcció Facultativa, de qualitat suficient, malgrat que no 
s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La qualitat considerada com a suficient, serà la més completa, de les definides a la 
normativa d'obligat compliment. 
Els subministradors de materials de l’obra, han de complir amb les obligacions establertes en la LOE, per a subministradors de productes 
de construcció (especificacions del material, instruccions d’ús i manteniment, garanties de qualitat, etc..). 
 

1.4. Servituds i serveis afectats 
Les servituds i serveis afectats, apareixeran definits en el Projecte. Els elements afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i 
Organismes corresponents. El contractista i/o constructor tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció 
o desviament, dels serveis afectats, que la Direcció Facultativa, consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si 
bé aquests treballs seran de pagament al contractista i/o constructor. 
 

1.5. Conservació de les obres 
Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs necessaris pel manteniment de les obres en perfecte estat de funcionament i policia. 
El contractista i/o constructor està obligat a conservar, a càrrec seu, l’obra, des del moment d'inici fins a la recepció de l’obra. 
Seran a càrrec del contractista i/o constructor la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El 
contractista i/o constructor ha de tenir cobert mitjançant assegurança o altre mecanisme, l’acció de possibles actes vandàlics i  incendis, a 
l’obra. 
 
1.6. Manteniment de vials  en situació d’ús públic 
Són a càrrec del contractista i/o constructor, les despeses de manteniment de  vials, en situació d’ús públic, que s'hagin de conservar en 
servei durant l'execució de les obres. 
El contractista i/o constructor programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà 
els desviaments provisionals que siguin necessaris, senyalitzant-los correctament, sense que això sigui motiu d'increment del preu del 
contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran 
incloses en els preus del contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas, que això impliqui la necessitat d'executar 
determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció Facultativa i el possible cost addicional estarà  inclòs 
en els preus unitaris. 
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1.7. Existència de servituds i serveis existents. 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de serveis existents, que sigui 
necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el contractista 
i/o constructor estarà obligat a emprar els medis adequats per a l'execució dels treballs, senyalitzant-los, de manera que eviti la possible 
interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 
El contractista i/o constructor sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de definició de la posició 
dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses 
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de 
reclamació. 
 

1.8. Desviament de serveis. 
Abans de començar les excavacions, el contractista i/o constructor, basant-se en els plànols i dades que disposi, o mitjançant la visita als 
serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera 
d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 
Si la Direcció Facultativa es mostra conforme, sol·licitarà de l'empresa del servei afectat i organismes corresponents, la modificació 
d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses 
dels serveis afectats, sol·liciten la col·laboració del contractista i/o constructor, aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 
 
1.9. Mesures d'ordre i seguretat. 

El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs, 
segons legislació vigent. En tot cas, el contractista i/o constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les 
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. Serà obligació del 
contractista i/o constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers així com 
l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social.  
Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referència a prevenció de riscos laborals en les obres d’edificació es 
regiran segons la legislació  vigent. 
 
1.10. Gestió de residus 

El contractista i/o constructor  realitzarà la gestió de residus, d’acord  amb la normativa vigent i les indicacions de la Direcció Facultativa: 
-Reutilitzant o reciclant els residus en la mateixa obra. 
-Gestionant  els residus fora de l’obra en: instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats de terres, enderrocs i runes de la construcció. 
La localització d'instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec 
del Contractista i/o constructor. 
La gestió  dels diferents tipus de residus que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu de sobrecost. 
Si el Projecte preveu, que el material obtingut de l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per terraplè, reblerts, 
etc., i la Direcció Facultativa rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el contractista i/o constructor haurà 
de transportar l'esmentat material a instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats, sense dret a cap abonament complementari en la 
corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 
El sol·licitant de la llicència d’obres ha d’acreditar, davant de l’ajuntament, haver signat amb un gestor autoritzat un document d’acceptació 
que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus, tal com estableix la normativa vigent. 
 
 
2. ENDERROCS 

 

2.1. Definició 
Es defineix com enderroc l'operació d'enderrocament de tots els elements aeris o enterrats que obstaculitzin la construcció d'una obra o 
sigui necessari fer desaparèixer, segons Projecte o ordres de la Direcció Facultativa.  
Abans de l'execució material, un tècnic facultatiu, redactarà un Projecte d'enderroc amb indicació expressa de les normes de seguretat 
aplicables a les fases i a la tecnologia de l'enderroc, l'aprofitament o no dels materials resultants i la seva retirada. 
L’execució de l’enderroc inclou les operacions següents: 
-Enderroc o excavació dels elements a eliminar. 
-Retirada dels materials resultants i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. 
Les operacions d'enderroc s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes condicions de seguretat suficients, evitant 
danys al personal que treballi en aquestes operacions, a les edificacions  existents veïnes i a tercers. 
Serà la Direcció Facultativa de les obres qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs de 
dipòsit i la forma de transport. 
L'execució material es realitzarà sota la supervisió i control de la Direcció Facultativa. 
 
Amidament   
Les obres d’enderroc no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alçada d'abonament íntegre. La partida alçada inclourà els 
honoraris de Projecte i de Direcció Facultativa de l'enderroc, els costos i la neteja, la càrrega i transport a l'abocador o indret indicat per 
gestor autoritzat a qualsevol distància, així com tots els treballs, materials i operacions necessàries per tal de deixar el solar i el seu entorn 
immediat net de tot element que pugui obstaculitzar l'execució de les obres. 
Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte de la possible existència de fonaments soterrats, o que les dades siguin 
inexactes, s'entén que el contractista i/o constructor ho ha de comprovar a l'hora de calcular l'import de la proposició econòmica. La 
Direcció Facultativa interpretarà les incidències sobre elements enterrats, des del punt de vista del principi de risc i ventura que regeix 
sobre el Contracte. 
El Contractista i/o constructor té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderrocs, que la Direcció Facultativa consideri de 
possible utilització o d'algun valor, en els llocs que els assigni la mateixa. 
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'elements constructius que s'haguessin enderrocat per l'execució de les obres, 
seran d'igual qualitat, textura, color i acabat que els elements constructius originals, segons instruccions de la Direcció Facultativa. 
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3. MOVIMENTS DE TERRES 

 

3.1. Definició 

Comprèn totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses roques, necessàries per a l'execució de l'obra.  
Aquestes operacions son: 
 Neteja del terreny 
 Explanacions, desmuntatges, buidats i buixardats 
 Reblerts i terraplens 
 Excavació de rases i pous 
 Transport de terres a l'abocador 
 Replanteig definitiu 
Es considerarà inclosa en el preu de tot moviment de terres, qualsevol resta d'edificació soterrada a enderrocar que aparegui. 
3.2. Neteja del terreny 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades en el Projecte, qualsevol material de rebuig o no aprofitable. 
La seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat d'acord amb les 
presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou el Projecte i ordres de la Direcció Facultativa. 
-Excavació dels materials objecte de l'esbrossada: 
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar 
danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes existents i  a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la Direcció 
Facultativa, la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes. 
Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra caiguin cap al centre de 
la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els 
arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. 
Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre 
mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la Direcció Facultativa. 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en trossos adequats i finalment 
s'emmagatzemaran acuradament, separats dels munts no aprofitables. La longitud dels trossos de fusta serà superior a 3 metres, si ho 
permet el tronc. 
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres.  
Cap fita/marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un 
agent autoritzat  hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o aprovat el desplaçament. 
Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
Les terres vegetals es transportaran al dipòsit autoritzat o s'arreplegaran en les zones que indiqui la Direcció Facultativa, a fi de ser 
emprades per a formació de zones verdes. 
-Retirada dels materials objecte de l’esbrossada: 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per un agent autoritzat en aquest tipus de residus, 
d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la Direcció Facultativa. 
 

Amidament   

L’amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2), realment esbrossats i preparats. 
El preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les operacions esmentades en 
l'apartat anterior.  
El concepte de metre quadrat (m2) d'esbrossada, neteja i preparació del terreny inclourà també les possibles excavacions i reblerts 
motivats per existència de sòls inadequats que, a judici de la Direcció Facultativa, sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de 
fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els 
terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu 
únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. Es considerarà que les dades contingudes en el Projecte  
tenen únicament valor informatiu i que la seva inexactitud no pot ésser objecte de reclamació. 
El transport al dipòsit autoritzat  es considerarà inclòs en els preus establerts en el contracte.  
 
3.3. Explanacions, desmuntatges, buidats i buixardats 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmuntatge o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les 
construccions, incloent  plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives, a més del transport dels materials traslladats a dipòsits 
autoritzats o lloc d'utilització. 
Desmuntatge és l'operació consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos en el Projecte. 
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides en el Projecte, per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com 
soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota 
l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els 
desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de 
talussos.  
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la 
Direcció Facultativa, i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució 
de cunetes provisionals o definitives. 
 

Amidament  

S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs 
d’excavació. 
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No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquest Projecte. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida 
al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar.  Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres, per 
indicar-se expressament en el present Plec. 
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades, segons el que es preveu 
en aquest Plec de Condicions. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir 
amb el mateix tipus de material o el que indiqui la Direcció Facultativa, sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat 
addicional, així com la realització del buixardat, sense increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, subministrament i 
consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les 
seves despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinaria, que siguin necessaris, etc., així com els 
entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment 
preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat 
portant necessàries, la Direcció Facultativa, podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix 
preu definit per a totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial 
de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de 
terreny. 
Si el Contractista i/o constructor amb l'aprovació de la Direcció Facultativa i de la Propietat, executés menor volum d'excavació del previst 
en el Projecte, solament es considerarà d'abonament, el volum realment executat. 
 
3.4. Reblerts i terraplens 
Reblerts  i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten uns forats, es fan talussos, 
s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars. 
Les diferents capes o zones que els componen són: 
 Fonament: Zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
 Nucli: Zona que comprèn des del fonament fins la coronació. 
 Coronació: Capa superior amb un gruix de 50 cm. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la Direcció Facultativa, en funció de les característiques del material a 
compactar, segons el tipus d'obra. 
El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el LLibre d’Ordres, 
de la Direcció Facultativa, que solament la concedirà, quan amb l'equip proposat pel contractista i/o constructor obtingui la compactació 
requerida, segons la Direcció Facultativa. 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat. A continuació s'estendrà el 
material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix 
el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la Direcció Facultativa. Els materials de cada tongada seran de 
característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No 
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui 
autoritzada la seva estesa per la Direcció Facultativa. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà 
la següent. 
 
Amidament  

S’amidaran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils 
presos abans i després dels treballs de formació de reblerts i terraplens. 
Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà la càrrega, compactació i 
transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, 
anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon 
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del 
terraplè. El Contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessàries i, 
abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la Direcció Facultativa, les zones de préstec, a fi de determinar si 
la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la Direcció Facultativa, i no podrà ser objecte de 
sobrecost. 
Si a judici de la Direcció Facultativa, els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es 
transportaran a dipòsit autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  
 

3.5. Excavació de rases i pous 
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del 
clavegueram, l'abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis; definits en el present Projecte, així com les rases i pous necessaris 
per fonaments o drenatges. 
Les excavacions s'executaran d'acord amb el Projecte i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall 
i les ordres de la Direcció Facultativa. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
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Amidament  

L'excavació de rases s'amidaran per metres cúbics (m3) realment excavats. 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà d'obra necessària per la 
seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per evitar l'entrada d'aigües, la construcció 
dels apuntalaments i els calçats que es precisin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions que 
calguin i arranjament de les àrees afectades. 
El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessàries i el transport de 
les terres a dipòsit autoritzat a qualsevol distància.  
La Direcció Facultativa podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els 
volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament.  
Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs 
s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones 
condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui 
precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons 
instruccions de la Direcció Facultativa, aquests treballs no seran causa de nova definició de preu.  
 

3.6. Transport de terres  
Totes aquelles terres, així com els materials que la Direcció Facultativa declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o 
constructor fins a dipòsit autoritzat. S'entén que en totes les partides corresponents a transport de terres, resta inclosa la part proporcional 
de càrrega, transport i descàrrega, al dipòsit autoritzat. 
 

3.7. Replanteig definitiu 
El Replanteig definitiu és el conjunt d'operacions que són precises per traslladar al terreny les dades del Projecte, traçant sobre el terreny 
la posició dels fonaments de la construcció prevista, o  la posició  de les parets que s’han d’aixecar, tot segons Projecte. 
El replanteig definitiu es farà en una o varies vegades, segons les circumstàncies que concorrin en l'anivellació del terreny. 
El Contractista i/o constructor està obligat a subministrar tots els escrits i elements auxiliars necessaris per aquestes operacions, amb 
inclusió de claus i estaques. També hi aportarà el personal necessari. 
El Contractista i/o constructor vigilarà, conservarà i respondrà de les estaques o senyals, responsabilitzant-se de qualsevol desaparició o 
modificació d'aquests elements. 
Del resultat final del replanteig s'aixecarà una Acta de Replanteig, que signaran per triplicat el Contractista i/o constructor, la Direcció 
Facultativa i el representant de la Propietat, acordant l'inici de l'obra. 
El Contractista i/o constructor tindrà un mes natural, comptat a partir de la data de la signatura de l'Acta de Replanteig, per a començar 
l'execució de les obres. 
 

SISTEMA ESTRUCTURA 

 
4. SUBSISTEMA FONAMENTS 

 
4.1. Definició 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. 
Amb anterioritat a l'execució de les obres, cal fer un reconeixement general del sòl, mitjançant els treballs adequats, es reunirà tota la 
informació possible, la que prové de l'observació de les zones veïnes, estat de les edificacions adjacents, corrents d'aigua, etc... i prenent 
dades en general de tota mena de circumstàncies que puguin posteriorment facilitar i orientar els treballs que hauran de realitzar-se en el 
moment del reconeixement del terreny. 
El Projectista i/o Director d’obra, segons el seu criteri tècnic i després del reconeixement i assaigs del terreny que consideri necessaris i 
obligatoris segons normativa vigent, escollirà en cada cas la pressió admissible, fixant també l'assentament màxim tolerable. 
 
4.2. Materials fonamentació 

 

4.2.1. Acer 

L 'acer a emprar complirà les condicions exigides per la normativa vigent. 
Es prohibeix posar les armadures en contacte amb altres metalls de diferent parell galvànic. 
El recobriment mínim de l’armat en formigons armats de fonamentació serà de 70 mm., quan no s’hagi  disposat formigó de neteja, en el 
terreny. 
El recobriment es garantirà mitjançant separadors disposats segons normativa vigent. Les característiques físiques, mecàniques així com 
el tipus de material, dels separadors, també segons normativa vigent. Es prohibeix l’ús com a separadors de peces de fusta i de qualsevol 
material residual de l’obra malgrat es tracti de formigó o ceràmica. També es prohibeix l’ús de materials metàl·lics si poden quedar vistos. 
Les armadures passives utilitzades en fonamentació són barres corrugades, amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-
10-12-14-16-20-25-32 y 40. 
Denominació acer en barres corrugades: B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm2 

     B 500 S acer soldable de límit elàstic no menor de 500N/mm2 

No s’admeten armadures llises. 
S’autoritza la soldadura en el ferrallat d’armadures sempre que es facin a taller amb instal·lació industrial fixa i l’acer sigui soldable. La 
soldadura en obra requereix autorització de la Direcció Facultativa. 
Es prohibeix el soldat en determinades situacions climatològiques que poden provocar el refredament excessivament ràpid (pluja, vent, 
neu,...) si no s’adopten mesures protectores. Tanmateix es prohibeix el soldat de barres que es trobin a una temperatura igual o inferir als 
0ºC. 
El doblat i desdoblat de barres queda definit per la normativa vigent, la qual diferencia en barres doblades o barres corbades. 
Quan es realitzi una unió mecànica d’armadures, els dispositius emprats han de tenir com a mínim la mateixa capacitat resistent que la 
menor de les barres que s’empalmin i complir amb la normativa vigent. 
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Les armadures passives, durant el seu transport i emmagatzematge a l’obra, estaran protegides de la pluja, humitat del sol i eventual 
agressivitat de l'atmosfera ambiental. En el moment de la seva utilització, les armadures passives estaran exemptes de substàncies 
estranyes en la seva superfície com greix, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material que pugi perjudicar la seva bona conservació i/o 
adherència. No s’admeten barres amb defectes superficials, esquerdes, ni bufaments. 
No es poden utilitzar acers que no arribin a l’obra amb un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. Les barres 
corrugades subministrades a l’obra ha d’anar acompanyades d’un certificat específic d’adherència. 
Els fabricants, han de subministrar fitxes que continguin les característiques de l’acer, com a mínim: designació comercial, fabricant, 
marques d’identificació, diàmetre nominal, tipus d’acer i condicions tècniques de subministrament. Els fabricants han de garantir les 
següents característiques: secció equivalent o massa per metre, característiques geomètriques del corrugat, característiques mecàniques 
mínimes, característiques d’adherència i soldabilitat, així com les recomanacions d’utilització. 
 

Assaig 
Els controls de l’acer emprat en l’obra, es realitzaran segons previsions de projecte i normativa vigent. 
Si la Direcció Facultativa ho considera convenient, s'exigirà un certificat al Laboratori d’Assaig per al Control de Qualitat de la Construcció, 
acreditat per organisme competent, que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. 
Amidament 

L’amidament serà pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament previst en el Projecte. Si durant l’execució la Direcció Facultativa 
ordena l’increment de l’armat, l’amidament correspondrà als quilograms  reals col·locats en obra. 
Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a l'obra, així com els 
encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
 
4.2.2. Formigó  

La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada en el Projecte, amb el format que recull la normativa vigent.  
Segons normativa vigent no s’admeten formigons estructurals en què el contingut mínim de ciment per metre cúbic sigui inferior a  
 200 Kg en formigons en massa. 
 250 Kg en formigons armats. 
En el cas del formigó fabricat en central, el temps màxim entre la incorporació de l’aigua d’amassat al ciment i als granulats i la col·locació 
del formigó en obra no ha d’ésser superior a l'hora i mitja.  
En casos en què no sigui possible, o quan el temps sigui calorós, caldrà prendre mesures adequades per a augmentar el temps 
d’adormiment del formigó sense que minvi la seva qualitat; mesures acceptades prèviament per la Direcció Facultativa. El formigó fabricat 
en central, tant si pertany o no a la instal·lació de l’obra, no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, 
degudament signat per una persona física. 
En cas d’utilitzar-se formigó no fabricat en central el fabricant (constructor) ha de presentar documents que especifiquin la dosificació 
emprada i ha de comptar amb l’aprovació de la Direcció Facultativa. El fabricant haurà de tenir en l’obra, un llibre de control a disposició de 
la Direcció Facultativa on hi constaran: les dosificacions nominals a emprar en l’obra; les incidències o correccions que s’hagin fet i la seva 
justificació; la relació de proveïdors de matèries primeres; la descripció dels equips emprats; la referència del document de calibrat de 
bàscula dosificadora de ciment; el registre del nombre d’amassades de cada lot; dates de formigonat; resultats dels assaigs realitzats, en 
el seu cas. 
 

Materials components del formigó 

El ciment emprat en la fabricació del formigó se li exigeix, complir amb el plec per a la recepció de ciments vigents. La normativa vigent 
estableix el tipus de ciment que poden emprar-se en funció del tipus de formigó. En la selecció del tipus de ciment  a emprar en la 
fabricació del formigó s’ha de fer d’acord amb les següents factors: l’aplicació del formigó (en massa, armat), les condicions ambientals a 
què se sotmetrà la peça i les dimensions de la peça. 
Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats, tret del cas en què estudis especials ho 
justifiquin i la Direcció Facultativa ho autoritzi. El límit màxim de contingut d’ió clorur en l’aigua, està limitat per la normativa vigent, en el 
cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que tinguin armadures per a reduir la fissuració. 
Els granulats es denominen segons el format d/D, on d representa la mida mínima i D la mida màxima en mil·límetres. Les dimensions 
dels granulats han d’estar especificades en el Projecte i complir amb la normativa vigent. 
En el formigó armat es prohibeix la utilització d’additius que en la seva composició intervinguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components 
químics que puguin ocasionar o afavorir la corrosió d’armadures. Es prohibeix el clorur càlcic. Per a poder emprar un additiu caldrà que la 
Direcció Facultativa l’accepti prèviament; que aquest se subministri correctament etiquetat i amb certificat de garantia del fabricant signat 
per persona física, tot segons normativa vigent. 
La utilització de les addicions, haurà d’estar autoritzada prèviament per la Direcció Facultativa i segons normativa vigent. 
 

Assaig 

Els controls del formigó emprat en l’obra, es realitzaran segons previsions de projecte i normativa vigent. 
Si la Direcció Facultativa ho considera convenient, s'exigirà un certificat al Laboratori d’Assaig per al Control de Qualitat de la Construcció, 
acreditat per organisme competent, que garanteixi la qualitat del fonament utilitzat i dels materials que el composen. 
 

Amidament 

L’amidament del formigó es realitzarà per metres cúbics (m3) previstos en el Projecte. Si durant l’execució la Direcció Facultativa ordena 
l’increment del formigó, l’amidament correspondrà als metres cúbics reals col·locats en obra. 
Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar la posta a l'obra del formigó. 
 
4.2.3. Emmacats 
L'emmacat és una capa d’àrid de gruix variable, formada per la compactació de graves o còdols. 
 
Amidament  

L’amidament de l’emmacat es realitzarà per metres cúbics (m3) col·locats i compactats. Es consideraran incloses les ajudes necessàries 
pel subministrament del material, la col·locació, estesa i piconatge, incloent-hi també la maquinària necessària. 
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4.3. Tipus de fonaments 

La Direcció Facultativa comprovarà que els fonaments es realitzin en la forma, amidament, dosificació i materials especificats en el 
projecte. Els recobriments, ancoratges i encaixos s'ajustaran a les normes vigents. 
Abans de formigonar, el Contractista i/o constructor comprovarà que les capes d'assentament del fonament estiguin perfectament 
anivellades i netes, procedint a continuació a l'execució dels fonaments, en el cas de pous i rases. 
 

4.3.1. Fonaments superficials 

 

4.3.1.1. Sabates Contínues 
Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits uniformement en el 
terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues està fixat en el Projecte.  
 

Amidament  
L’amidament de les sabates contínues es realitzarà per metre lineal executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, 
preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars necessaris. 
4.3.1.2. Sabates aïllades. 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. El dimensionat i 
armat de les sabates aïllades està fixat en el Projecte. 
 

Amidament  

L’amidament de les sabates contínues es realitzarà per metres cúbics (m3) executats. Incloent en el preu tant el treball de posta a l'obra, 
preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements auxiliars necessaris. 
 
4.3.1.3. Lloses 
Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que el terreny que rep les 
càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigó armat. En el Projecte  s'indica, el dimensionat i l'armat de les lloses. 
 

Amidament  

S’amidarà per metres cúbics (m3) executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la col·locació del formigó, 
armats, formació de junts, etc... 
 

4.3.2. Fonaments semi-profunds 

 

4.3.2.1 Sabates Contínues 

Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits uniformement en el 
terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues està fixat en el Projecte.  
 

Amidament  
L’amidament de les sabates contínues es realitzarà per metre lineal executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, 
preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars necessaris. 
 

4.3.2.2. Sabates aïllades 

Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. El dimensionat i 
armat de les sabates aïllades està fixat en el Projecte. 
 

Amidament  

L’amidament de les sabates contínues es realitzarà per metres cúbics (m3) executats. Incloent en el preu tant el treball de posta a l'obra, 
preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements auxiliars necessaris. 
 

4.3.2.3. Lloses 

Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que el terreny que rep les 
càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigó armat. En el Projecte  s'indica, el dimensionat i l'armat de les lloses. 
 

Amidament  

S’amidarà per metres cúbics (m3) executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la col·locació del formigó, 
armats, formació de junts, etc... 
 

4.3.2.4. Contenció i murs pantalles 

Els murs de contenció són els elements estructurals verticals, de formigó armat, que transmeten esforços uniformement repartits al 
terreny, resistint l’empenta horitzontal de les terres. 
Els murs pantalles són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de rases profundes i allargades, sense necessitat 
d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó armat, constituint una estructura contínua capaç de resistir empentes laterals del 
terreny i càrregues verticals, alhora. 
Abans del començament dels treballs d'excavació, es condicionarà el terreny per al bon funcionament i accés de la maquinària necessària; 
es replantejaran els eixos dels murs pantalles i els nivells o cotes d'execució. La perforació es realitzarà per plafons amb mitjans mecànics 
adients. Si les característiques del terreny ho requereixen, s'anirà reemplaçant el material extret per llots tixotròpics.  
A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els murs guia, l'objectiu dels quals és el de guiar la maquinària d'excavació i col·laborar en 
l'estabilitat del terreny. Abans del formigonat es col·locaran els encofrats necessaris per motllurar les juntes sobre els plafons. 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub injecció introduït en el llot fins al fons del plafó. El formigonat es realitzarà de forma contínua. Un 
cop acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada 
longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions del Projecte i normativa vigent. 
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Amidament 

L’excavació s’amidarà per metres cúbics (m3) de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional d'operacions prèvies, com 
replanteig, preparació del terreny, formació de murs guia, llots, esgotaments i transport de materials extrets a dipòsit autoritzat, a qualsevol 
distància, i tots els materials i operacions que calguin, segons criteri  de la Direcció Facultativa, per a l‘execució dels treballs.  
El formigó s’amidarà per metres cúbics (m3) del tipus indicat en el projecte, incloent en el preu la part proporcional d'operacions de 
vessament, formació de junts, treballs de neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i 
totes les operacions necessàries per tal d'executar els acabats indicats en el Projecte. 
L'acer de les armadures s’amidarà en quilograms (Kg) realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.  
 
4.3.3. Fonaments Profunds 

 

4.3.3.1. Contenció i murs pantalles 

Els murs de contenció són els elements estructurals verticals, de formigó armat, que transmeten esforços uniformement repartits al 
terreny, resistint l’empenta horitzontal de les terres. 
Els murs pantalles són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de rases profundes i allargades, sense necessitat 
d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó armat, constituint una estructura contínua capaç de resistir empentes laterals del 
terreny i càrregues verticals, alhora. 
Abans del començament dels treballs d'excavació, es condicionarà el terreny per al bon funcionament i accés de la maquinària necessària; 
es replantejaran els eixos dels murs pantalles i els nivells o cotes d'execució. La perforació es realitzarà per plafons amb mitjans mecànics 
adients. Si les característiques del terreny ho requereixen, s'anirà reemplaçant el material extret per llots tixotròpics.  
A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els murs guia, l'objectiu dels quals és el de guiar la maquinària d'excavació i col·laborar en 
l'estabilitat del terreny. Abans del formigonat es col·locaran els encofrats necessaris per motllurar les juntes sobre els plafons. 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub injecció introduït en el llot fins al fons del plafó. El formigonat es realitzarà de forma contínua. Un 
cop acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada 
longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions del Projecte i normativa vigent. 
 

Amidament 

L’excavació s’amidarà per metres cúbics (m3) de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional d'operacions prèvies, com 
replanteig, preparació del terreny, formació de murs guia, llots, esgotaments i transport de materials extrets a dipòsit autoritzat, a qualsevol 
distància, i tots els materials i operacions que calguin, segons criteri  de la Direcció Facultativa, per a l‘execució dels treballs.  
El formigó s’amidarà per metres cúbics (m3) del tipus indicat en el projecte, incloent en el preu la part proporcional d'operacions de 
vessament, formació de junts, treballs de neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i 
totes les operacions necessàries per tal d'executar els acabats indicats en el Projecte. 
L'acer de les armadures s’amidarà en quilograms (Kg) realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra. 
4.3.3.2 Estacada 
En les fonamentacions per estacades es distingeixen dos tipus. 
a) Estaques de clavada 

Podran ser de formigó o metàl·liques. Les mesures i característiques de les estaques estan especificades en el Projecte  i  compliran amb 
la normativa vigent. 
Per cada tipus d'estaques s'utilitzaran les maces adequades i es protegiran adientment els seus caps. 
Les estaques que durant la clavada es trenquin o tinguin desplaçaments involuntaris se substituiran per altres, situades segons determini 
el Director d’Obra. Si existeixen dubtes sobre les condicions de resistència d'algunes estaques, la Direcció Facultativa podrà ordenar 
proves de càrrega sobre aquestes, considerant el cost de les proves inclòs en el preu de l'estaca. 
 

Amidament  

L’amidament  de les estaques per clavar es realitzarà per metre lineal d'estaca col·locada incloent en el preu tant el treball de posada a 
l'obra com els medis auxiliars de preparació del terreny, instal·lació de maces, becs de mànegues d'aigua, proves de càrrega necessàries i 
protecció o reparació dels caps. 
S’amidaran  únicament els metres lineals d'estaca que restin definitivament incorporats a l'obra. El preu del metre lineal inclou 
l'escapçament necessari de l'estaca sobrant, així com tots els materials i operacions que resultin necessàries per a la correcta i total 
execució dels treballs d'estacada, inclòs la  seva preparació. 
 
b) Estaques motllurades "in situ" 

L'execució s'efectuarà perforant prèviament el terreny, col·locant l’armadura corresponent i omplint l'excavació amb formigó fresc. 
Segons la seva forma d'execució es consideren els següents tipus d'estaques: 
 - Estaques amb camisa perduda. 
 - Estaques amb camisa recuperable. 
El formigonat de les estaques es realitzarà tenint en compte que no restin buits, talls, ni escanyaments, realitzant el formigonat d'un cop en 
tota la seva llargada. Les armadures longitudinals s'assentaran sobre una lleugera pasterada de formigó, es disposaran ben centrades i 
subjectes. Les armadures transversals se subjectaran a les longitudinals mitjançant lligada o soldadura, segons instruccions de la Direcció 
Facultativa i  normativa vigent. 
 

Amidament  

L’amidament de les fonamentacions per estaques realitzades "in situ" es farà desglossant els materials que les construeixen. 
El formigó s’amidarà en metres cúbics (m3), incloent en el preu, la posada a l'obra, encofrat o encanonament recuperable o no, acabament 
dels caps i part proporcional de proves de càrrega, si fossin necessàries segons criteri de la Direcció Facultativa 
L'acer de les armadures s’amidarà en quilograms (Kg) totals, inclosa la posada a l'obra. 
L 'excavació s’amidarà en metres cúbics (m3) en qualsevol tipus de terreny, inclòs en roca, extrets amb qualsevol sistema, incloent en el 
preu les operacions necessàries com són l'emprada de llots "tixotròpics", preparació del terreny per l'assentament de la maquinària i 
transport a dipòsits autoritzats de residus generats durant el procés d’execució de l’estacada. 
El preu de l'excavació inclou la possible necessitat d'encanonament (camisa) de qualsevol tipus, recuperables o no, i tots els materials i 
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operacions que calguin a judici de la Direcció Facultativa, per a l’ execució dels treballs. 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURA 

 

5.1. Elements Genèrics 

 

5.1.1. Sostres 

Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat d'elements resistents o nervis 
que treballen a flexió, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d'un reblert de 
carcanyols per aconseguir un element que treballi de forma solidària.  
Els sostres es construiran amb el sistema especificat en el Projecte i complint amb la normativa vigent.  
La capa de compressió s'executarà amb la dosificació adient, segons s'especifica en la documentació del Projecte o en les prescripcions 
del tipus de forjat escollit. 
Abans del vessament del formigó de la capa de compressió, es regaran en abundància les biguetes i revoltons. Durant el curat, caldrà 
mantenir humit el forjat, per la qual cosa es regarà, sobre tot, a l'estiu a partir de les sis hores del vessament del formigó, tant com la 
Direcció Facultativa ho consideri oportú. 
El contractista i/o constructor rebrà de la Direcció Facultativa totes les especificacions pertinents i no formigonarà el forjat fins que no hagi 
estat inspeccionat per la Direcció Facultativa. 
Seran d'aplicació totes aquelles limitacions ressenyades per les obres de formigó armat, segons el present Plec. 
L'encofrat i apuntalament, els fixaran les especificacions del tipus de forjat i les indicacions de la Direcció Facultativa. 
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, prèvia autorització de la Direcció Facultativa, de les que el comportament i 
resultats estan sancionats per la pràctica havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin que, per la seva novetat, manquin 
d'aquelles garanties. 
 

Amidament  
L’amidament dels sostres serà per metres quadrats (m2) realment executats, descomptant forats de superfície més grans d'un metre 
quadrat. 
En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació d'elements 
resistents singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges 
per altres fàbriques, segons previsions del Projecte o instruccions de la Direcció Facultativa.  
 
5.1.2. Escales i rampes 
Dins dels elements de comunicació vertical a tota edificació distingirem les escales i les rampes. 
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons.  
L'altura màxima d’un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 metres com a mínim, en compliment de la normativa vigent. 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. Les rampes per a minusvàlids,  
compliran la normativa vigent. 
En el Projecte  s'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que configuren les rampes i escales. 
 
Amidament  

Les escales i les rampes, a nivell estructural, s’amidaran per metres cúbics (m3) totalment acabats, incloent en el preu tots els materials, 
accessoris i treballs necessaris per la seva construcció. 
 
5.1.3.  Elements prefabricats 
Aquest apartat comprèn el conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a l'obra 
solament es realitzarà el muntatge.  
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i Direcció Facultativa i s’executarà per personal 
especialitzat. Es tindrà especial cura amb l'ancoratge i aplomat dels elements, així com el perfecte segellat dels  junts entre peça i peça. 
 

Amidament  

Els elements estructurals prefabricats, com és ara pilars, jàsseres, encavallades, etc., s’amidaran en metres cúbics (m3) de formigó i l'acer 
en quilograms (Kg), incloent en els preus d'ambdues partides tots els materials, operacions necessàries per a la posada a l'obra, 
operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament (grues, bastides, etc.), així com totes les armadures, instal·lacions, fusteria 
per armar i equips que portin integrats en la seva  fabricació. El transport de fàbrica a peu d’obra també està inclòs en l’amidament. 
 
5.1.4. Junts de dilatació 
Es defineixen com a junts de dilatació els dispositius que enllacen discontinuïtats dels elements estructurals, per a facilitar la seva lliure 
dilatació, de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura, assentaments diferencials i/o deformacions reològiques. 
El tipus de material emprat serà el que es defineixi en el Projecte o el que indiqui la Direcció Facultativa. 
El junt es muntarà seguint les instruccions del fabricant. 
 

Amidament  

Els junts s’amidaran en metres lineals (ml) col·locats, restant inclòs en el preu els materials i treballs necessaris per a la seva col·locació. 
 

5.2. Tipus d’elements 

 

5.2.1. Formigó. 

 

5.2.1.1. Estructures de formigó. Encofrats 
Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com les unions dels diferents elements, tindran una resistència i rigidesa suficient per resistir, 
sense assentaments ni deformacions excessives, les accions de qualsevol mena que puguin produir-se com a conseqüència del procés de 
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formigonat i especialment sota les pressions del formigó en fresc o els efectes del mètode de compactació utilitzat. 
Els encofrats i motlles seran suficientment estancs per a impedir pèrdues d’abeurada. 
 Els motlles i encofrats podran ser de fusta, metàl·lics o d'altre material que reuneixi condicions d'eficàcia similar, a judici de la Direcció 
facultativa i que admeti la normativa vigent. Es prohibeix l’ús de l’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó. 
Els encofrats i motlles de fusta s'humitejaran abans del formigonat, per a evitar que absorbeixin l'aigua continguda en el formigó. 
Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del formigonat. Per a facilitar aquesta neteja, en els fons 
de pilars i murs es disposaran obertures provisionals a la part inferior dels encofrats corresponents. 
Si fos necessari, i a fi d'evitar la formació de fissures en els paraments de les peces, s'adoptaran les oportunes mesures perquè els 
encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar per facilitar l'encofrat no hauran de contenir substàncies 
agressives pel formigó. 
Si s'utilitzen productes de desencofrat, no hauran de deixar senyals en els paraments de formigó i no hauran d'impedir la posterior 
aplicació de revestiments, ni la possible construcció de junts de formigonat. L'ús d'aquests productes haurà d'ésser  autoritzat  prèviament 
per la Direcció Facultativa. 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, els cindris, els puntals i les soles, hauran de tenir la resistència i la rigidesa 
necessàries perquè, amb la marxa prevista del formigó a l’abocada, no es produeixin moviments locals de més de cinc mil·límetres (5 
mm). 
Els junts entre les diferents taules, hauran de permetre l'entumiment per la humitat del reg o de l'aigua del formigó sense que deixin 
escapar la pasta durant el formigonat. 
El subministrador de puntals ha de justificar i garantir les característiques d’aquest, i establir les condicions d’ús. 
En la construcció d’encofrats s’ha d’evitar que es malmetin estructures ja construïdes. 
 
5.2.1.2. Material de Formigó. 
Tots els formigons compliran la normativa vigent. Es desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se 
cal que la Direcció Facultativa ho autoritzi prèviament i el formigó compleixi amb les indicacions establertes en la normativa vigent. 
Per a formigons fabricats en central, el temps màxim entre la incorporació d’aigua d’amassada al ciment i als granulats, i la col·locació del 
formigó en obra, no ha d’ésser superior a l'hora i mitja. El formigó fabricat en central no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full 
de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona física. Aquests fulls de subministrament  han d’estar arxivats pel 
constructor i han d’estar a disposició de la Direcció Facultativa fins al lliurament de la documentació final de control. 
A més de les Prescripcions de la normativa vigent es tindran en compte les següents: 
-La instal·lació de transport i posada a l'obra serà del tipus, tal que el formigó no perdi capacitat ni homogeneïtat. 
-No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1.50 m) ni distribuir-lo amb pala a 
gran distància. 
-Queda prohibit l'ús de canaletes o manegues del transport a la posada a l'obra del formigó sense l'autorització prèvia de la Direcció 
Facultativa.  
-No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques del formigó. Pel formigonat en 
temps de fred o de calor se seguiran les prescripcions de la normativa vigent. No es col·locarà mai formigó sobre un terreny que estigui 
gelat.  
-El vibrador s'introduirà vertical a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui horitzontalment mentre 
que està submergit en el formigó. Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats, a fi d'evitar la formació de cocons, 
cavitats d’aire o acumulacions d’àrids. El vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades en la normativa vigent. 
-La situació dels junts de construcció serà fixada per la Direcció Facultativa, de manera que compleixin les prescripcions de la normativa 
vigent i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà el junt amb sacs de xarpellera humida, per a 
protegir-lo dels agents atmosfèrics. Abans de tornar a continuar els treballs es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la 
bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 
-Durant els tres primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una xarpellera molla. Com a mínim, durant els set primers dies 
es mantindran les superfícies vistes contínuament humides, mitjançant el reg o la inundació, o cobrint-les amb sorra o xarpellera, que es 
mantindran constantment humides. 
La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, a fi d'evitar producció de fissures 
per refredament brusc. També es podran utilitzar procediments de curat especial, a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia 
autorització de la Direcció Facultativa. 
-Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i sense que sigui necessari aplicar-los-hi lliscats, 
que no podran ser en cap cas executats sense l'autorització prèvia de la Direcció Facultativa. Les operacions precises per a deixar les 
superfícies en bones condicions d'aspecte seran a compte del Contractista i/o constructor. 
La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 
 - Parament vist: sis mil·límetres. 
 - Parament ocult: vint-i-cinc mil·límetres. 
 

Control dels components 

El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del Projecte i segons la normativa vigent; s’aplica al ciment, a 
l’aigua, als granulats, als additius i addicions. 
El control de recepció en obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
-Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat reconegut per un 
Centre Directiu de les Administracions Públiques. 
-Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut.  
Si no es donen una de les dues situacions abans esmentades cada material ha de complir amb les prescripcions que assenyala la 
normativa vigent. 
Ciment 
El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 
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Aigua 
Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats, tret del cas en què estudis especials ho 
justifiquin i la Direcció Facultativa ho autoritzi. El límit màxim de contingut d’ió clorur en l’aigua, està limitat per la normativa vigent, en el 
cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que tinguin armadures per a reduir la fissuració. 
Granulats 
Abans de començar el subministrament la Direcció Facultativa pot demanar al subministrador una demostració documental del compliment 
de les exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un 
any abans de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la 
normativa vigent. 
Additius i addicions 
En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la Direcció Facultativa, la qual pot exigir a l’inici 
d’obra els certificats de garantia dels mateixos o assaigs en laboratori oficial o oficialment acreditat. 
 

Control de qualitat 

El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Per als formigons fabricats en central, cada amassada ha d’anar, com ja s’ha esmentat, amb un full de subministrament, correctament 
complimentat, segons normativa vigent, i signat per una persona física. No es permet emprar un formigó que no tingui full de 
subministrament. Aquests fulls s’han d’arxivar i conservar per a formar part de la documentació final de control de l’obra. 
Consistència.  
Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència.  
Els assaigs de resistència estan definits en la normativa vigent.  
Cal distingir les següents modalitats de control: 
 -Modalitat 1 Control de nivell reduït. 
 -Modalitat 2 Control al 100 per 100. 
 -Modalitat 3 Control estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó pretensat. 
En el Projecte s’especificarà la modalitat de control. 
L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent.  
En cas del control estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la 
Instrucció: estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements 
massissos. 
En el cas de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les amassades d’un 
mateix lot provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació 
nominal.  
La toma de mostres es realitzarà a l'atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. El Projecte determinarà el nombre 
d’amassades per lot, segons la normativa vigent. Si un lot correspon a dues plantes d’un edifici, es farà al menys una determinació per 
planta.  
Les provetes s'amaçonaran de forma similar al del formigó en obra i es conservaran en condicions anàlogues. 
Presa de decisions derivades del control de resistència 
Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada en el Projecte, és necessari tenir en compte no només la possible 
influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres característiques del formigó, com la 
deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. 
Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran 
provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la 
Direcció Facultativa. 
Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense 
perill, un assaig de càrrega amb una sobrecarrega superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que 
haurà de ser admissible. 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades l'obra haurà 
d'enderrocar-se. En cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de 
l'especificada, la Direcció Facultativa podrà rebre l'obra amb reserves, previ l'assaig de càrrega corresponent. 
La Direcció Facultativa serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-se per personal 
especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la Direcció Facultativa i prenent les mesures 
de seguretat necessàries.  
La Direcció Facultativa pot proposar a la Propietat, com alternativa a l'enderroc o reforç, una limitació de les càrregues d’ús. 
Durabilitat.  
El control de durabilitat el regula la normativa vigent, i es basa en: 
-Control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin les limitacions de la relació aigua ciment i el contingut 
de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si el formigó no es fabrica en una central, el fabricant 
ha d'aportar a la Direcció Facultativa la mateixa informació signada per persona física. S’exigeix aquest control per a cada amassada 
emprada a l’obra. 
-Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en obres sotmeses a classes ambientals III o IV 
(ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques d’exposició que estableix la normativa vigent. Aquest 
control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra. La Instrucció eximeix de realitzar aquest control, en determinades condicions. 
 

Amidament  

Els formigons s’amidaran  metres cúbics (m3), d'acord amb les especificacions del Projecte. 
Per l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que 
prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Director d’Obra, instruccions per escrit, en les quals consti de manera explícita les 
dimensions que han de donar-se a la secció. 
Per això, el contractista i/o constructor estarà obligat a exigir, a la Direcció Facultativa, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la 
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definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. 
El preu del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la Direcció Facultativa estimi necessaris i també la possible necessitat 
d'emprar ciments especials, segons criteri de la Direcció Facultativa (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 
El preu dels encofrats podrà anar independent dels preus del formigó, si així s'estipula. L’amidament es realitzarà per metres quadrats (m2) 
realment col·locats. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva col·locació, així com les 
operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessoris de l'encofrat, 
com els junts entre murs o altres elements que a judici de la Direcció Facultativa siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries per a executar la unitat 
d'obra menys l'encofrat i les armadures, així com la seva col·locació que s'abonarà al preu del Kg. d'acer col·locat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la Direcció Facultativa, per 
l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 
 
5.2.1.3. Armadures 
Les armadures es col·locaran netes, sense òxid o qualsevol substància perjudicial. Es disposaran d'acord amb les indicacions del Projecte, 
subjectes entre elles i amb l'encofrat, de manera que no puguin experimentar moviments durant l'abocada i la compactació del formigó i a 
fi d'evitar coqueres, i recobriments insuficients. 
En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, en doblegar-se, agafades amb cèrcols o estreps a la zona del colze. 
Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la utilització simultània d'acers de característiques 
mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix element, dos tipus diferents d'acers, un per l'armadura principal i l'altre pels 
estreps. 
Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant lligament o altre procediment adequat, prohibint-se expressament la 
fixació mitjançant punts de soldadura. 
S'haurà d'acomplir la Instrucció normativa vigent en tot el que fa referència a les armadures (resistència, límit elàstic, etc...). 
 

Amidament  

L’amidament serà pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament previst en el Projecte. Si durant l’execució la Direcció Facultativa 
ordena l’increment de l’armat, l’amidament correspondrà als quilograms  reals col·locats en obra. 
Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a l'obra, així com els 
encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
 
5.2.2. Acer 

 

5.2.2.1. Estructures metàl·liques 
Es defineix com estructura metàl·lica d'acer, els elements d'aquest material que formen la part sustentable de l'edificació. 
La forma i dimensions de l'estructura vindrà definida en els plànols corresponents. Els acers a emprar són els laminats en xapes o perfils 
del tipus A-52 definits en la Norma UNE-36080-73. 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície llisa i se subministraran en estat brut de laminatge. 
El contractista i/o constructor haurà de demostrar la qualificació del personal que executi aquest tipus d'obra. 
Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte, Direcció Facultativa i normativa vigent. 
Abans del muntatge de l'estructura es netejaran i pintaran amb una imprimació les parts d'aquesta que hauran de restar ocultes. 
Es col·locaran plaques de suport sobre els massissos de fàbrica de formigó, que s'immobilitzaran una vegada aconseguits els aploms i 
alineacions definitives. 
Tots els elements de l'estructura es protegiran contra els fenòmens d'oxidació i corrosió. 
No s'efectuarà la imprimació fins que l‘execució hagi estat autoritzada per la Direcció Facultativa, després d'haver realitzat la inspecció de 
les superfícies i unions de l'estructura acabada al taller i les executades a l’obra. 
No s'imprimiran ni protegiran les superfícies que calgui soldar, mentre no s'hagi executat la unió. 
S'adoptaran les mesures necessàries per evitar la corrosió dels elements que recolzin directament sobre la fàbrica o que encastin en ella. 
 

Amidament  

Les estructures o elements estructurals d'acer s’amidaran per quilograms d'acer (Kg), incloent en el preu tots els elements i operacions 
d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la Direcció 
Facultativa. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa 
vigent. 
 
5.2.3. Fusta 

 

5.2.3.1. Estructura de fusta 

Quan s’utilitza la fusta com a element estructural, cal tenir en compte les seves característiques i propietats físiques i mecàniques. 
Per a les obres, la guia d'humitat que ha de tenir la fusta, segons la naturalesa de l’obra és la següent: 
-Bastiments, encofrats i cintres: del 18% al 25% d’humitat. 
-En obres cobertes obertes: del 16% al 20% d’humitat. 
-En obres cobertes tancades: del 13% al 17% d’humitat. 
-A locals tancats i amb calefacció: del 12% al 14% d’humitat. 
-A locals amb calefacció continua: del 10% al 12% d’humitat. 
Les humitats de la fusta per a la realització d’assaigs són habitualment el 12% i el 15%. Es recomana usar com a humitat d’assaig la que 
s’obté quan es manté la fusta en una cambra a una temperatura de 20ºC i amb una humitat relativa del 65%, cosa que ens dóna una 
humitat de la fusta del 12%, aproximadament 
La durabilitat de la fusta, és una propietat molt variable, que depèn de molts factors: el medi ambient, l’espècie de la fusta, el tipus de talat, 
les condicions de la posada en obra, la manera d’assecada, les alteracions de la humitat i sequedat, el contacte amb el terra, l’aigua, el 
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tractament abans de ser usada, la protecció un cop posada a l’obra, etc... 
Com més elevada és la densitat de la fusta més gran és la seva duració. 
Sota càrregues petites, la fusta es deforma seguint la llei de Hooke, les deformacions són proporcionals a les tensions. Quan se 
sobrepassa el límit de proporcionalitat, la fusta es comporta com un cos plàstic i es produeix una deformació permanent, a mesura que 
augmenta la càrrega es produeix la ruptura. 
La mesura de les deformacions de la fusta es realitza per mitjà del mòdul d’elasticitat. Aquest mòdul dependrà del tipus de fusta, del 
contingut d’humitat, del tipus i la naturalesa de les accions, de la direcció d’aplicació dels esforços i la seva duració. El valor del mòdul 
d’elasticitat  en el sentit transversal a les fibres serà de 4.000 a 5.000 kp/cm2, en el sentit de les fibres serà de 80.000 a 180.000 kp/cm2. 
Quan s’han d’executar unions de peces de fusta per mitjà de cargols o claus, es recomana que la fusta tingui una gran resistència a 
l’esqueixament (acció de tallar la fusta en dues parts quan la direcció dels esforços és paral·lela a la direcció de les fibres). 
Estructures horitzontals 

En aquest cas, són les bigues i jàsseres els elements estructurals dels sostres de fusta. Els valors normals de les llums oscil·len entre 
4,50-5 metres, amb intereixos variables de 0,55-0,65 metres i secció escairada de 14-16 x 20-22 centímetres. 
La solució més senzilla, i per tant la més utilitzada, per cobrir un espai és col·locar les bigues recolzades de paret a paret en la direcció de 
la llum més curta. 
Una recomanació per millorar la durabilitat dels sostres de fusta en edificis, és no col·locar  l’embigat perpendicular a la façana. 
Estructures verticals 

A Catalunya es poden trobar com a element portant vertical de fusta, pilars aïllats. 
L’entramat vertical, és una estructura porticada de fusta amb nusos deformables, que treballa com a paret portant; aquest sistema no 
s’utilitza, en general, a Catalunya. 
En alguns casos, la fusta pot formar part de tancaments exteriors no portants, en els que la fusta no té funció portant, només rigiditzant. 
Cobertes 

En edificacions senzilles, s’obté la coberta inclinat un sostre normal de forma que les bigues donin el pendent necessari. Té les limitacions 
de llum d’un sostre de bigues a més de transferir esforços horitzontals a les parets.  
La coberta a dues vessants, on les bigues s’inclinen i es recolzen dos a dos sobre la biga mare o biga llom, i sobre la biga sabatera, una 
biga de fusta que corre longitudinalment la paret. 
L’encavallada està formada per peces que treballen a tracció o compressió, i que transmeten només empentes verticals als murs. 
 

Amidament 

L’amidament i l'abonament de les estructures de fusta es realitzarà segons unitats especificades en el Projecte, incloent-se en el preu 
totes les operacions necessàries pel trasllat, protecció de la fusta a insectes,  instal·lació d'elements d'ancoratge i suports corresponents, 
per la completa instal·lació. 
 

5.2.4. Fàbrica 

 

5.2.4.1 Estructura d’obra  

Es defineix com a estructura d’obra el conjunt d’elements constructius que constitueixen la part resistent i de suport d’una construcció,  
executada amb peces industrialitzes, amb capacitats portants reconegudes pel fabricant, i segons el tipus de material emprat, regulades 
per normativa vigent. 
 

5.2.4.2. Estructura d’obra de  ceràmica 

En el cas de parets estructurals, el Projecte ha d’especificar el gruix de la paret, del maó a emprar: les dimensions del mateix, la 
resistència a compressió, el tipus morter i la seva dosificació. 
Es prohibeix  l’execució de regates horitzontals, en parets de càrrega. Prèvia autorització de la Direcció Facultativa, es podran realitzar 
regates verticals o de pendent no inferior a 70º, sempre que la profunditat de la regata no superi 1/6 del gruix del mur, recomanant-se l’ús 
d’aparells mecànics per formar la regata. 
Durant l’execució dels murs cal tenir en compte: el replanteig, la humectació dels maons, la col·locació dels maons, els junts, les lligades. 
Durant l’execució de les parets cal protegir les parts més recents executades, de fortes pluges, de gelades, del temps extremadament sec 
i calorós. 
Durant el procés de construcció dels murs i mentre aquests no estiguin estabilitzats, cal prendre precaucions, per tal d’evitar el bolc dels 
murs en el cas de forts vents. 
Les parets estructurals d’obra de ceràmica han d’estar executades segons indicacions de Projecte, instruccions de la Direcció Facultativa i 
complir amb la normativa vigent. 
Ha de complir segons normativa vigent. 
 

5.2.4.3. Estructura d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment 

L’estructura d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment està formada per peces de mesures modulades, definides en el Projecte, 
segons els requeriments mecànics, establerts en el mateix. 
 La Direcció Facultativa pot ordenar la realització d’assaigs de control o la credencial de les característiques del bloc de ciment, per 
organismes competents. La Direcció facultativa pot rebutjar el bloc si aquest no s’ajusta a les previsions del projecte o presenta anomalies. 
Els murs de tancament aniran arriostrats amb altres murs i/o pilastres. 
Durant la construcció de murs i mentre aquests no estiguin estabilitzats per la col·locació de forjats, murs de riostament o altres elements 
estructurals rígids, s’adoptaran  les mesures necessàries per tal d’evitar la bolcada degut a l’acció del vent o altres accions externes. 
Els murs de tancament de bloc de morter de ciment, aniran protegits exteriorment amb un material que garanteixi la seva impermeabilitat,  
a no ser que el fabricant dels blocs garanteixi mitjançant assaigs reconeguts per organismes competents, la impermeabilització del bloc. 
En cas d’emprar armadures i formigó, per omplir els blocs, se seguiran les prescripcions ja indicades anteriorment per aquests materials. 
En el Projecte estarà especificat les dimensions de les peces de bloc de morter de ciment, la formació de lligades, l’armat del mur, tipus i 
dosificació formigó, etc..; tenint en compte la modulació de les peces emprades.  
 

5.2.4.4 Estructura d’obra de fàbrica de blocs de morter d’argila expandida 

L’estructura d’obra de fàbrica de blocs de morter d’argila expandida està formada per peces de mesures modulades, definides en el 
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Projecte, segons els requeriments mecànics, tèrmics i acústics establerts en el mateix. 
Els murs portants de bloc de morter d’argila expandida, s’han d’entendre com elements que formen part d’una estructura tridimensional, en 
què els forjats, murs de càrrega i murs transversals, treballen en conjunt; per això qualsevol element vertical de riostament cal que 
s’executi simultàniament amb el mur de càrrega al qual dona rigidesa. 
Els murs que tenen funcions estructurals, no han de ser carregats fins que els morters estiguin adormits. 
Recepció a l’obra 
En els albarans o en l’empaquetat ha de figurar el nom del fabricant i la denominació comercial. La Direcció Facultativa, comprovarà que 
els blocs estiguin en bon estat i s’adeqüin a les previsions del Projecte. La Direcció Facultativa pot ordenar la realització d’assaigs de 
control o la credencial de les característiques del bloc de morter d’argila expandida, per organismes competents. La Direcció facultativa pot 
rebutjar el bloc si aquest no s’ajusta a les previsions del projecte o presenta anomalies. 
Procés d’execució 
Es recomana realitzar el replanteig, definits prèviament els nivells horitzontals del bloc i situades les alineacions dels murs, se situen les 
peces en cantonada i peces base contigües, ja siguin unions transversals de dos plans verticals perpendiculars o de qualsevol altra 
direcció; es completa la filada utilitzant, si és necessari, peces d’ajust o modulació pròpies del sistema.  
El replanteig en alçada es farà situant primer l’alçada de la llinda i després la del forjat superior. 
Les successives filades estaran disposades segons la llei de trava, tenint cura de les línies d’enrasada vertical amb els punts singulars del 
mur i la col·locació de peces complementàries. 
La formació d’obertures en el mur es realitza mitjançant la retirada de les peces de filades superiors i formant l’obertura amb peces 
d’acabat i mitges peces, pròpies del sistema, desaconsellant-se emparar materials diferents als blocs de morter d’argila expandida. Els 
fabricants disposen de les peces complementàries per tal de solucionar zones d’ajusts, cantonades, brancals, dintells d’obertures, etc.... 
La modulació dels murs ha d’estar prevista en el Projecte. 
Com a norma general es considera que l’alçada executada en una jornada no ha de superar una planta, ni tres metres; per tal d’impedir 
l’aixafament del morter fresc de les juntes. 
Durant la construcció de murs i mentre aquests no estiguin estabilitzats per la col·locació de forjats, murs de riostament o altres elements 
estructurals rígids, s’adoptaran  les mesures necessàries per tal d’evitar la bolcada degut a l’acció del vent o altres accions externes. 
Els murs de bloc de morter d’argila expandida s’executaran per filades horitzontals en tota la seva extensió. Quan dues parts dels murs 
s’hagin de construir en èpoques diferents, es deixarà esglaonada la fàbrica que s’executi primer. El bloc s’ha d’assentar sobre el morter en 
vertical, mai a refrec, colpejant-lo amb una maça de goma. Les peces de bloc es mullaran abans de la seva col·locació. 
Els blocs es col·locaran amb junt vertical encadellat, sense aplicació de morter, mantenint  com a mínim, una distància de 7 centímetres 
entre els junts verticals de dues filades consecutives. Els junts verticals han d’estar encadellats correctament, evitant separacions entre 
peces. 
Els junts horitzontals s’ompliran de morter. Es recomana emprar morters mixts de ciment i calç. 
Els junts de morter han de ser continus en tot el gruix del mur quan aquest és interior; mentre que en els murs exteriors, cal interrompre el 
junt  a la meitat, aplicant dues bandes continues longitudinalment, evitant així el pont tèrmic que es produeix entre la cara interior i exterior 
del mur. La separació entre les dues bandes de morter, una vegada assentat el bloc ha de ser entre 1 i 2 centímetres. El gruix del morter 
en els junts horitzontals, quan la peca ja estigui assentada, està comprés entre 10 i 15 mil·límetres.  
Cal protegir les fàbriques de la pluja, de la calor i del fred, adoptant en cada cas les mesures que indiqui la Direcció Facultativa. 
S’han de prendre les mesures necessàries per evitar que el morter es geli, en cas de fred extrem. Si gela durant la jornada, s’interrompran 
les obres i la fàbrica acabada d’executar es protegirà amb mantes d’aïllant tèrmic i plàstic. Si hi ha gelades abans d’iniciar la jornada, 
s’inspeccionaran els murs construïts darrerament i les parts afectades pel gel seran enderrocades i reconstruïdes quan les condicions 
climàtiques ho permetin. 
Amb temps extremadament sec i calorós, la fàbrica es mantindrà humida. 
 

Amidament  

Els criteris d’amidament  seran els mateixos en les obres de fàbrica ceràmica o de blocs de morter de ciment  o blocs de morter d’argila 
expandida i dependrà de les unitats especificades en el Projecte, en general metres quadrats. 
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executada, conforme a les condicions i amb subjecció als perfils de replanteig i 
plànol dels mateixos, que figuren en el Projecte, o ordres escrites de la Direcció Facultativa; per tant, en cap cas seran d'abonament els 
excessos d'obra de fàbrica executats pel contractista i/o constructor, pel seu compte, sense tenir autorització de la Direcció Facultativa. 
 
SISTEMA ENVOLVENT 

 
6. SUBSISTEMA SOBRE RASANT- COBERTES 

 

6.1. Definició 

Les cobertes són els elements constructius que coronen i tanquen, superiorment l'edifici per a protegir-lo de precipitacions i d'altres 
inclemències atmosfèriques. 
 
6.2. Coberta plana 

Les cobertes planes tenen una pendent  que oscil·len entre el 1% i 3 %, aproximadament. 
Les cobertes planes poden ser segons el sistema constructiu emprat: convencional transitable, convencional no transitable, invertida 
transitable, invertida no transitable, a la catalana i lleugera. 
El terrat és una coberta plana, en general transitable i amb pendent suficient perquè s’escorri l’aigua de pluja. 
En els terrats, un cop formada la caixa per l'ampit dels murs perimetrals i forjat, es procedirà a la col·locació dels elements per formació de 
pendents, impermeabilització, aïllaments, i enrajolat que s’especifiquen en el Projecte.  
Durant l'execució es tindrà cura del traçat de careners, pendents, junts, minvells, intersecció amb altres elements com xemeneies, 
claveguerons, etc. que garanteixin la missió de desguàs i impermeabilització de la coberta. 
 
6.3. Coberta inclinada 

Les cobertes inclinades tenen una pendent que oscil·len entre 15º i 60º, aproximadament.  Depenen del tipus de material emprat, la 
pendent adient. 
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El Projecte especificarà el material, pendent de la coberta, formació de pendents, elements de desguàs, etc... 
 
6.4. Teulades 

A les teulades es formaran els pendents mitjançant l'execució d'elements d'obra diferents dels propis de cobriment, com són envanets de 
sostremort, forjats en pendent, encavallades, i que s'empraran per a sostenir el recobriment de solera i aïllament sobre el que es 
col·locaran les peces de revestiment exterior, com teules, pissarres, planxes metàl·liques, o de fibrociment, etc. 
Se seguiran les indicacions de la Direcció Facultativa i normes vigents pel que fa referència a ancoratges i carregaments de les peces de 
revestiment. 
 
Amidament  

Tots els tipus de cobertes s’amidaran en metres quadrats (m2) executats, incloent la totalitat de materials que s'indiquen en el projecte, així 
com els treballs i elements necessaris per la formació de junts, crestalleres o careners, minvells i pendents necessaris per al seu complert 
acabament, així com d'altres elements necessaris. Tots els materials i operacions que calguin, compliran estrictament la Normativa vigent. 
 
6.5. Claveguerons 

Són peces de metall o plàstic que tenen per funció la connexió dels baixants d'aigües pluvials amb el plànol superficial de la teulada, de 
manera que resolgui l’estanquitat de la unió entre ambdós elements, no permeti l'obstrucció amb cossos estranys i estigui proveït de sifó 
antimúrids. 
 
Amidament 
Els claveguerons s’amidaran per unitats col·locades i totalment acabades, incloent en el preu tots els materials, peces i treballs necessaris 
per la col·locació i perfecta estanquitat de manera que l'element compleixi amb la Normativa vigent. 
 
6.6. Escanalat de desguàs 
Són elements prefabricats o realitzats in situ" que tenen per objecte recollir l'aigua que cau dels tremujals d'una teulada, per a dirigir-la cap 
als baixants corresponents. Són condicions, perquè funcioni correctament, l'estanquitat dels junts i estar col·locats amb el suficient 
pendent per a desguassar ràpidament. 
 
Amidament 

Els canalons s’amidaran en metres lineals instal·lats, incloent en el preu la part proporcional de peces especials, impermeabilitzacions, 
ancoratges, junts, etc., amb treballs, equips i ajuts necessaris per a la posta a l'obra, totalment acabat, segons projecte i normativa vigent. 
 

6.7. Claraboies 
Son elements prefabricats o realitzats a l'obra, que tenen com objecte permetre la ventilació i/o il·luminació de  dependències emplaçades 
sota la coberta. 
 

Amidament  
S’amidaran per unitat totalment acabada, segons Projecte i normativa vigent. 
 
6.8. Aïllaments i impermeabilitzacions 
Els aïllaments, segons el tipus de protecció per la qual es vulguin destinar, es divideixen en: tèrmics, acústics, contra la humitat i contra el 
foc. 
 
6.8.1. Aïllaments tèrmics 
Definides les condicions tèrmiques exigibles a l'edifici i escollits els elements constructius, definits en el Projecte, el valor aïllant de 
l'element podrà aconseguir-se amb els seus propis components o per l'addició d'altres, la funció dels quals serà abastar el valor d'aïllament 
exigit. 
Els aïllants hauran d'ésser continus i complets en tota la seva superfície de sostres, sòls i parets. 
En qualsevol sistema constructiu s'evitarà la creació de ponts tèrmics o zones de menor cabuda aïllant, atès que donen lloc a zones on es 
puguin produir condensacions. 
Cap mena de producte podrà ser emprat per aïllar sense l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
6.8.2. Aïllaments acústics 
La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol manifestació humana, aconseguint que els nivells 
sonors que imperen en els locals insonoritzats tinguin uns valors màxims establerts en cada cas. 
Els materials a emprar com a aïllaments, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per Segells o Marques de 
Qualitat. No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat de la Direcció Facultativa. 
 

6.8.3. Aïllament contra la humitat 
En general, l'aïllament pot aconseguir-se per procediments constructius, que evacuen l'aigua per gravetat fora de la zona de perill, per 
impermeabilitzants de massa, que són aquells materials que quan s'afegeixen a les barreges aglomerants confereixen propietats 
impermeables al material resultant o impermeabilitzants de superfície, que són impermeables per si sols i s'apliquen superficialment a 
altres que serveixen com a base o suport. 
Aquest capítol se cenyeix únicament a aquest cas últim atès que els impermeabilitzants en massa s'inclouen en els capítols de morters i 
formigons com a additius. 
Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials, com a làmines sintètiques, asfàltiques i incloses pintures, que 
eviten el pas de la humitat en els elements constructius on s'empren. 
Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces, coronaments, formació de desguassos, etc. Les superfícies sobre les que han 
d'estendre's les làmines impermeabilitzants es netejaran i prepara ran adequadament per evitar elements punxants. 
Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri comptarà amb l'aprovació prèvia col·locació, de la Direcció Facultativa i estarà garantit 
pel fabricant per un mínim de deu anys. 
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6.8.4. Aïllament contra el foc 
Els materials a emprar com a aïllaments contra el foc, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per segells o 
marques de qualitat. No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
Amidament 
L’amidament es farà en metres quadrats (m2) de superfície aïllada, incloent en el preu la part proporcional de col·locació, coronaments, 
encavalcaments, peces especials necessàries per a abastar la perfecta execució i fixació de l'element, totalment acabat. 
L'aïllament de conduccions s’amidarà en metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs 
 

 
 
Amidament  

Els diferents tipus de vidres que es defineixen en el Projecte s’amidaran en metres quadrats col·locats en l’obra (m2) incloent en el preu, el 
subministrament i tots els treballs, peces i materials, necessaris per  a la seva col·locació, segons les indicacions del Projecte i de la 
Direcció Facultativa. 
 
7. SUBSISTEMA SOBRE RASANT - FAÇANES 

 

7.1. Parets i envans d’obra de fàbrica 
Aquest apartat comprèn totes les façanes executades mitjançant fàbriques de maó,  blocs de morter de ciment, blocs de morter d'argila 
expandida;  lligades amb morter. 
 

7.1.1. Morters 

Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada. 
Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 
Les condicions generals dels morters seran: 
 - Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen. 
 - Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 
 - Compacitat i docilitat. 
 - Impermeabilitat a l'aigua. 
 - Inalterabilitat als agents agressius generals. 
 
7.1.2. Classes: 
De ciment: 
 Dosificació. M-50 1vol. c.p./6 vol.sorra 
 M-75 1vol. c.p./5 vol. sorra 
 M-100 1vol. c.p./4 vol. Sorra 
 M-150 1vol. c.p./3 vol. sorra 
 M-200 1vol. c.p./2 vol. sorra 
 Resistència mitja; 
 M-50   50 Kg/cm2 
 M-75   75 Kg/cm2 

 M-100  100 Kg/cm2 
 M-150  150 Kg/cm2 
 M-200  200 Kg/cm2 

 Camp d'aplicació: 
M-50:Fàbriques lleugerament carregades 

 M-75:Fàbriques poc carregades 
M-100: Fàbriques amb càrrega normal 

 M-150: Fàbriques molt carregades 
 M-200: Fàbriques especials 
 
7.1.3. Obres de fàbriques  

Les fàbriques del ram de paleta són les obres en què entra com a element fonamental el bloc paralel·lepipèdic de ceràmica, morter de 
ciment, morter d’argila expandida, lligat amb morter. 
Els maons que cal emprar, com totxo, maó calat, maó foradat, totxo buit, totxana, manual o especials, compliran amb el que s'estableix, 
pel que fa referència a dimensions, qualitat i resistència, a les disposicions vigents. 
Els maons, abans de  col·locar-los, es mullaran abundantment amb aigua. Es col·locaran sempre a refrec, plans sobre la capa de morter i 
apretant-los fins aconseguir la junta necessària, la qual restarà totalment plena i tindrà, tant en degollades (junts verticals) com en cordells 
(junts horitzontals), el gruix que indiqui la Direcció Facultativa. 
Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que consti en el Projecte o  segons instruccions de la Direcció Facultativa. 
Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o encontre, s'executaran encallant-los simultàniament entre ells. 
Les interrupcions de treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en esglaonat en diagonal, per preveure una bona trava en la 
continuació. Quan es comenci de nou, es regarà abundantment la fàbrica, netejant-se de pols i morter vell. 
Les soleres són fàbriques més petites, generalment de totxo foradat col·locat com envà de maó de quart, que no compleixen cap mena de 
funció resistent. Segons el seu gruix s'anomenaran: envà (de cinc centímetres, 5 cm.) o paret de mitja rajola (de deu centímetres,   10 cm). 
Els envans s'aplomaran perfectament, amb les filades ben alineades. S'emprarà pasta de guix per als envans i morter M-50 per a les 
parets de mitja rajola. 
En els envans es preveurà que la revinguda del morter de guix no provoqui guerxament en la fàbrica, degut a l'augment del seu volum. 
Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes; entre envans sempre per caixes. 
En les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl·lics o de formigó, es col·locaran fleixos, amb una separació màxima de setanta-cinc 
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centímetres (75 cm.) per l'encadellat d'un sistema amb l'altre. 
Els murs de blocs de morter de ciment són fàbriques de bloc buit de morter de ciment o morter cel·lular. Les condicions generals dels 
treballs amb aquestes fàbriques són iguals que en el cas de fàbriques ceràmiques. 
Si la Direcció Facultativa ho creu necessari, s'ompliran alguns blocs amb formigó armat, a fi de formar reforços a les cantonades, cruïlles, 
llindes o en petits murs de contenció. 
Els murs de blocs de morter d’argila expandida seguiran les prescripcions ja indicades per aquest material en el  present Plec. 
 

7.2. Parets i envans prefabricats 
Són els construïts per plafons de forjat a forjat que eventualment poden portar incloses les instal·lacions i revestiments, tot preparat i 
fabricat des de taller. 
Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa, s'utilitzaran les fixacions i ancoratges adequats que indiqui 
el fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat superficial i assegurar la seva estabilitat. 
Prèvia col·locació de les parets prefabricades, el contractista i/o constructor presentarà a l’obra, una mostra del material, per l’acceptació o 
rebuig del mateix, per part de la Direcció Facultativa, indicant el fabricant  característiques i col·locació. 
Es recomana que la col·locació sigui executada per operaris especialitzats. 
 
7.2.1. Envans pluvials 

Els envans pluvials es col·loquen a les façanes mitgeres quan el solar que s'edifica confronta amb parcel·les sense edificar o amb patis 
descoberts. 
Poden ser de plafons de xapa o fibrociment recuperables, subjectats mitjançant perfils ancorats a les parets, o es poden executar en 
fàbrica de totxo buit travat entre pilars lligats a la paret i distants entre ells de 2 a 3 metres. Aquests pilars de fàbrica s'hauran 
d'impermeabilitzar per evitar el pas d'humitats a l'interior de l'edifici. 
Les cambres d'aire que restin entre ambdues parets, es ventilaran convenientment i disposaran dels elements de coronament o acabat 
necessaris, a fi d'aconseguir un total aïllament de la paret. 
 

7.3. Arcs i voltes  
Els arcs es formaran falcant els junts de morter, no tallant mai el maó. Es construiran sobre cintres capacitades per o suportar el seu pes 
propi, abans de la revinguda del morter. 
Es començarà col·locant els maons a partir d'ambdues arrencades i acabant amb la col·locació de la clau aplomada. 
Les voltes es realitzaran sobre cintres contínues, de forma que les filades de maons contigües tinguin junts travats. 
Un cop construïda la volta, es vessarà morter a l'extradós, perquè ompli totalment els junts, afluixant-se després una mica la cintra per 
l'assentament dels maons. 
 

Amidament  

Les obres de fàbrica, en general, tant vistes com quan cal revestir-les, s’amidaran en metres cúbics (m3) executats, incloent-hi en el preu 
els transports, morters, parts proporcionals de formes especials, detalls decoratius, coronament de paraments (encara que sigui d'altres 
materials), elements de subjecció i peces especials necessàries per abastar l'acabament de l'element tal com s'expressa en el Projecte i 
instruccions de la Direcció Facultativa.  
També dins d'aquest preu s'inclourà la neteja i tractaments especials que requereix el parament un cop acabat, podent la Direcció 
Facultativa ordenar el rejuntat dels junts quan s'hagi acabat l'obra, entenent-se aquestes operacions incloses en els preus unitaris si 
s'observen defectes en les unions. 
El criteri d'amidament serà el de "buit per ple" i tan sols es descomptaran la meitat dels forats compresos entre quatre (4) i vuit (8) metres 
quadrats i la totalitat dels forats superiors a vuit (8) metres quadrats. 
A fi d'assegurar la total impermeabilització dels paraments exteriors d'obres de fàbrica, el correcte adreçat interior serà d'abonament, 
d'acord amb les especificacions del capítol de revestiments. 
Els envans de sosteniment i envans de qualsevol tipus s’amidaran per metres quadrats (m2) incloent tot allò esmentat anteriorment i 
descomptant els forats. 
Les soleres, tant de fàbrica com prefabricades, translúcids, envanets de sostremort, gelosies i voltes, s’amidaran en metres quadrats (m2), 
incloent-se en el preu la part proporcional de transport, posta a l'obra, morters, materials auxiliars, cintres, peces especials i elements de 
subjecció necessaris per a l'execució de l'element, així com totes les operacions necessàries que indiqui la Direcció Facultativa pel 
perfecte acabament. 
La formació d'arcs s’amidarà en metres lineals, incloent en el preu tant els materials del ram de paleta, com les cintres i operacions 
necessàries per llur execució, així com totes les operacions necessàries que indiqui la Direcció Facultativa pel perfecte acabament. 
La graonada i replanteig d'escales s’amidarà per metres lineals de graó acabat, preparat per rebre el revestiment. 
La formació de conductes de xemeneies o ventilació (xunt) es mesurarà en metres lineals de conducte acabat, sigui prefabricat o executat 
"in situ", incloent-se tots els treballs, materials de tancament o maniobra que s'especifiquin en el Projecte, o que siguin necessaris per a 
complir la normativa vigent al respecte. 
Les caixes de persianes enrotllables, tant prefabricats com realitzats "in situ" s’amidaran en metres lineals, incloent tant els materials com 
els treballs necessaris per l'execució o posta a l'obra, entenent-se inclòs en el preu tots els elements i operacions necessàries per a 
complir la normativa, inclosa la d'aïllament tèrmic. 
7.4. Tancaments practicables 

 

7.4.1. Fusteria exterior 

Té per objecte el tancament total de les obertures, dotant l'edifici de les prestacions d'accés, lluminositat, assoleig, ventilació, etc. 
Els materials que construeixen els tancaments practicables, determinaran els següents tipus: de fusta, metàl·lics (acer, acer inoxidable, 
alumini), de PVC, i de vidre;  tots compliran les especificacions de la normativa vigent. 
Les peces definides en el Projecte, executades en  taller, el contractista i/o constructor haurà de preveure a l'obra tots els detalls per la 
recepció i perfecte engalzament, tenint cura en l'aplanat, alineació i cotes dels diversos encavalcaments i brancals, així com de la seva 
subjecció a l'obra, atenent l'estanquitat de les unions en els paraments de façana (tapajunts) i perfecta col·locació, ajustament i 
funcionament de tots els elements. 
Els tancaments practicables seran de marca acreditada i segons mostres acceptades prèviament per la Direcció Facultativa. En el cas de 
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tancaments resistents al foc, ha d’estar acreditada la seva resistència, per organismes competents. 
La col·locació en obra s'ajustarà a les normes del fabricant; se segellaran les juntes amb massilles especials, garantides per un mínim de 
deu anys. 
Les persianes disposaran dels mecanismes adients, definits en el projecte, instal·lats per personal especialitzat, essent necessari per a la 
seva  recepció que el seu esllavissament i accionament sigui executat fàcilment i amb suavitat. 
Les persianes poden ser de corda, enrotllables, veneciana, para-sol, fixes, de batent exterior. Segons el moviment de la batent es pot 
diferenciar: persiana abatible horitzontal,   persiana abatible vertical, persiana corredissa, persiana de llibret. La batent pot ser cega, pot 
tenir lamel·les verticals o horitzontals, orientables o fixes. 
La fusteria exterior ha de complir amb la normativa vigent al respecte. 
 

Amidament  

Tots els elements que formen part dels tancaments practicables, incloses persianes, s’amidaran per metres quadrats (m2) de llum d'obra 
d'elements col·locats, incloent-se en el preu la part proporcional d'ajuts per a la seva col·locació, segellat de junts, elements de connexió a 
les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, del tipus definit en el Projecte i segons instruccions de la Direcció 
Facultativa. 
Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l'obra segons detalls 
indicats en el Projecte o  per la Direcció Facultativa. 
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant del material, de dimensionat, com desperfectes ocasionats a l 'obra o en el 
transport, serà rebutjat sense dret a cap mena de càrrec per part de la propietat. 
Tots els preus relatius als tancaments practicables, inclouran el subministrament del material, col·locació del mateix i totes aquelles feines 
o materials que siguin necessaris pel seu perfecte acabat i funcionament. 
 
7.5. Envidraments 
Aquest capítol correspon als treballs, el principal material dels quals és el vidre, de qualsevol tipus, i els treballs de la seva col·locació o 
posta en servei. 
El vidre pot estar sotmès als següents processos: laminat, piròlisi, pulverització catòdica, PVB (butiral de polivinil), recuit, templat tèrmic, 
templat químic, termoendurit. 
 
7.5.1. Tipus de vidre 

La classificació  recull els vidres més comuns i utilitzats en el món de l’edificació.  
7.5.1.1 Vidres plans 

Poden anomenar els següents tipus: 
Vidre senzill o vidre prim (1,5-1,75 mm). 
Vidre semidoble (2-2,5 mm). 
Vidre doble (3 mm). 
Cristal·lina (4-6 mm) . 
Llunes: LLuna polida o cristall de lluna. Vidre pla de primera qualitat,  de cares perfectament planes i paral·leles, amb caires 

polits i bisellats (4-10 mm). 
 
7.5.1.2. Vidres laminars 

Un vidre laminar és el resultat de la unió de diverses llunes de vidre, tractades superficialment o no. El material d’unió, en general és un 
plàstic de polivinil de butiral, de diferents colors o transparent, substituïble per una capa de reïna més gruixuda, permet incloure panells 
fotovoltaics o vidres d’aïllament acústic o qualsevol làmina decorativa. 
 
7.5.1.3. Vidres aïllants tèrmics i acústics 

Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La separació entre llunes està definida per un 
perfil separador, generalment metàl·lic, en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i l’estanquitat està assegurada mitjançant un 
doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). 
L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. 
 
7.5.1.4. Vidres de seguretat 

Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de templat,  augmentant  la seva resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic, 
o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat.  Es classifiquen en els següents nivells de seguretat, 
segons normativa vigent: Nivell A. Seguretat física (impactes fortuïts, caiguda persones, etc.).    
   Nivell B. Anti-agressió i anti-robatori (impactes intencionats d’objectes contundents)  
   Anti-bala. (Impactes de munició d’arma). 
 
7.5.1.5. Vidres resistents al foc 

Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres templats, vidres laminats amb intercalats intumescents o gels i vidres 
revestits amb capes d’òxids metàl·lics.  Es classifiquen en: 
 Vidres estables al foc (EF). 
 Vidres paraflames (PF). 
 Vidres resistents al foc o tallafocs (RF). 
 
7.5.1.6. Vidres de control solar 

Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar directa. Poden ser vidres 
colorats en massa (templat) i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les 
superfícies del vidre. Poden anomenar els següents tipus: 
Vidre reflector: Lluna, amb una de les seves cares reflectant, obtinguda mitjançant una capa metàl·lica dipositada per piròlisi. 
Vidre filtrant: Llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al seu través. Redueixen el pas de 
les radiacions infrarrojes, visibles i ultravilolades . 
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7.5.1.7. Vidres decoratius 

Poden anomenar els següents tipus: 
Vitrall: Vidriera de colors, els vidres de la qual estan units generalment amb perfils de plom. S’utilitzen vidres catedral i opalines. 
Mirall: Làmina de vidre revestida per darrera d’una capa metàl·lica (argent, amalgama d’estany, etc.) o làmina de metall polit, 

que reflecteix molt bé la llum i les imatges que s’hi projecten. 
Vidre catedral:  Vidre colat de gruix irregular.  
Opalina: Vidre opac, generalment polit d’una banda i estriat de l’altra, que s’utilitza en revestiments, recobriments i vitralls. Les 

peces poden ser de diferents colors, uniformes o vetejats. 
Vidre imprès:  Vidre amb un relleu geomètric en una de les seves cares; amb relleus: ratllats, estriats, piconats, etc. 
Vidre glaçat: Vidre translúcid. 

 
7.5.1.8. Vidres especials 

Poden anomenar els següents tipus: 
Vidre pavès: Són peces de vidre emmotllades, amb cambra d'aire o no i de diferents mesures i colors, que es col·loquen com a 

fàbrica de blocs armats, mitjançant un conjunt d'armadures, horitzontals i verticals, amorterant o massillant les seves juntes. 
Vidre armat: Vidre pla o ondulat, que té a l'interior de la seva massa una malla metàl·lica per a mantenir lligats els trossos en cas 

de trencament. 
Vidre en U: Vidres emmotllats amb secció en forma de U, de gran rigidesa (armats o sense) i que permet la construcció de grans 

paraments sense perfils metàl·lics. Les peces entre elles hi ha un segellat elàstic. 
Vidre corbat: S’obtenen a patir de vidres plans, escalfant-lo i donant-li la forma desitjada mitjançant motlles. 

En el Projecte s’especificarà el tipus de vidre i el gruix del mateix, i segons instruccions de la Direcció Facultativa.  
 
7.5.2. Posada a l’obra 

Els vidres es col·locaran, de tal manera que no puguin estar sotmesos a esforços de contraccions o dilatacions del propi vidre o als de 
deformació dels bastiments que l'emmarquen, ni a deformacions acceptables de l’assentament de l’obra. S'evitaran els contactes de 
vidre-vidre o vidre-metall. 
Els vidres es col·locaran  de tal manera que no puguin perdre mai el seu emplaçament, degut a l’acció dels esforços a que està sotmès 
(pes propi, vent, vibracions, etc.) . 
Els bastiments fixes o practicables han de  suportar sense deformacions el pes dels vidres i no deformar-se  per pressió del vent, neteja, 
etc. 
La fletxa admissible de la fusteria no ha de ser superior a la meitat de la centèsima part (1/200) de la longitud per a envidraments simples, 
ni al terç de la centèsima part (1/300) de la longitud per a envidrament dobles. 
Durant el període de col·locació, l’emmagatzematge de vidres, cal realitzar-lo amb una sèrie de precaucions. Cal que estiguin en zones 
protegides de la humitat, del sol i de la pols, col·locats damunt d’una superfície plana i resistent, lluny de zones de pas. Les piles de vidres 
no tindran un gruix superior a 25 cm. i amb un 6% de pendent respecte la vertical. Es recolzaran damunt travessers de fusta o  material 
similar tou. Els vidres se separen entre ells mitjançant  intercalaris. 
En el cas d’emmagatzematge a l’exterior és imprescindible cobrir els vidres mitjançant tendals ventilats. L’emmagatzematge de piles de 
vidres al sol és perillós, ja que el risc de trencaments per absorció és molt elevat. 
 
7.5.3. Massilles 

Els materials que s’utilitzen per segellar, han de complir amb la normativa vigent, en referència a l’estanquitat a l’aigua i permeabilitat a 
l’aire. 
Els materials utilitzats es poden classificar en: massilles que endureixen, massilles plàstiques, massilles elàstiques, massilles en bandes 
preformades autoadhesives i perfils extrusionats elàstics. 
Per a la seva col·locació se seguiran les instruccions del fabricant. 
 

8. SUBSISTEMA SOTA RASANT – MURS / SOLERES 

 

8.1. Material de Formigó. 
Tots els formigons compliran la NORMATIVA VIGENT. Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, en cas 
d’emprar-se cal que la Direcció Facultativa ho autoritzi prèviament i el formigó compleixi amb les indicacions establertes en la 
NORMATIVA VIGENT. 
Per a formigons fabricats en central, el temps màxim entre la incorporació d’aigua d’amassada al ciment i als granulats, i la col·locació del 
formigó en obra, no ha d’ésser superior a la hora i mitja. El formigó fabricat en central no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full 
de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona física. Aquests fulls de subministrament  han d’estar arxivats pel 
constructor i han d’estar a disposició de la Direcció Facultativa fins al lliurament de la documentació final de control. 
A més de les Prescripcions de NORMATIVA VIGENT es tindran en compte les següents: 
La instal·lació de transport i posada a l'obra serà del tipus, tal que el formigó no perdi capacitat ni homogeneïtat. 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1.50 m) ni distribuir-ho amb pala a 
gran distància. 
Queda prohibit l'ús de canaletes o manegues del transport a la posada a l'obra del formigó sense l'autorització prèvia de la Direcció 
Facultativa.  
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques del formigó. Pel formigonat en 
temps de fred o de calor se seguiran les prescripcions de la NORMATIVA VIGENT. No es col·locarà mai formigó sobre un terreny que 
estigui gelat.  
El vibrador s'introduirà vertical a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui horitzontalment mentre 
que està submergit en el formigó. Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats, a fi d'evitar la formació de cocons, 
cavitats d’aire o acumulacions d’àrids. El vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades en la normativa vigent. 
La situació dels junts de construcció serà fixada per la Direcció Facultativa, de manera que compleixin les prescripcions i procurant que el 
seu nombre sigui el menor possible. 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà el junt amb sacs de xarpellera humida, per a 
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protegir-lo dels agents atmosfèrics. Abans de tornar a continuar els treballs es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la 
bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 
Durant els tres primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una xarpellera molla. Com a mínim, durant els set primers dies 
es mantindran les superfícies vistes contínuament humides, mitjançant el reg o la inundació, o cobrint-les amb sorra o xarpellera, que es 
mantindran constantment humides. 
La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, a fi d'evitar producció de fissures 
per refredament brusc. També es podran utilitzar procediments de curat especial, a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia 
autorització de la Direcció Facultativa. 
Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i sense que sigui necessari aplicar-los-hi lliscats, que 
no podran ser en cap cas executats sense l'autorització prèvia de la Direcció Facultativa. Les operacions precises per a deixar les 
superfícies en bones condicions d'aspecte seran a compte del Contractista i/o constructor. 
La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 
 - Parament vist: sis mil·límetres. 
 - Parament ocult: vint-i-cinc mil·límetres. 
 

Control dels components 

El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del Projecte i segons la NORMATIVA VIGENT; s’aplica al ciment, a 
l’aigua, als granulats, als additius i addicions. 
El control de recepció en obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre 
Directiu de les Administracions Públiques. 
Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut.  
Si no es donen una de les dues situacions abans esmentades cada material ha de complir amb les prescripcions que assenyala la 
normativa vigent. 
Ciment 
El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 
Aigua 
Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats, tret del cas en què estudis especials ho 
justifiquin i la Direcció Facultativa ho autoritzi. El límit màxim de contingut d’ió clorur en l’aigua, està limitat per la normativa vigent, en el 
cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que tinguin armadures per a reduir la fissuració. 
Granulats 
Abans de començar el subministrament la Direcció Facultativa pot demanar al subministrador una demostració documental del compliment 
de les exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un 
any abans de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la 
NORMATIVA VIGENT. 
Additius i addicions 
En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la Direcció Facultativa, la qual pot exigir a l’inici 
d’obra els certificats de garantia dels mateixos o assaigs en laboratori oficial o oficialment acreditat. 
 

Control de qualitat 

El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Per als formigons fabricats en central, cada amassada ha d’anar, com ja s’ha esmentat, amb un full de subministrament, correctament 
complimentat, segons NORMATIVA VIGENT, i signat per una persona física. No es permet emprar un formigó que no tingui full de 
subministrament. Aquests fulls s’han d’arxivar i conservar per a formar part de la documentació final de control de l’obra. 
Consistència.  
Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència.  
Els assaigs de resistència estan definits en la NORMATIVA VIGENT.  
Cal distingir les següents modalitats de control: 
 -Modalitat 1 Control de nivell reduït. 
 -Modalitat 2 Control al 100 per 100. 
 -Modalitat 3 Control estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó pretensat. 
En el Projecte s’especificarà la modalitat de control. 
L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent.  
En cas del control estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la 
Instrucció: estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements 
massissos. 
En el cas de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les amassades d’un 
mateix lot provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació 
nominal.  
La toma de mostres es realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. El Projecte determinarà el nombre 
d’amassades per lot, segons la NORMATIVA VIGENT. Si un lot correspon a dues plantes d’un edifici, es farà al menys una determinació 
per planta.  
Les provetes s'amaçonaran de forma similar al del formigó en obra i es conservaran en condicions anàlogues. 
Presa de decisions derivades del control de resistència 
Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada en el Projecte, és necessari tenir en compte no només la possible 
influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres característiques del formigó, com la 
deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. 
Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran 
provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la 
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Direcció Facultativa. 
Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense 
perill, un assaig de càrrega amb una sobrecarrega superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que 
haurà de ser admissible. 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades l'obra haurà 
d'enderrocar-se. En cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de 
l'especificada, la Direcció Facultativa podrà rebre l'obra amb reserves, previ l'assaig de càrrega corresponent. 
La Direcció Facultativa serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-se per personal 
especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la Direcció Facultativa i prenent les mesures 
de seguretat necessàries.  
La Direcció Facultativa pot proposar a la Propietat, com alternativa a l’enderroc o reforç , una limitació de les càrregues d’ús. 
Durabilitat.  
El control de durabilitat el regula la NORMATIVA VIGENT, i es basa en: 
Control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin les limitacions de la relació aigua ciment i el contingut 
de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si el formigó no es fabrica en una central, el fabricant 
ha d’aportar a la Direcció Facultativa la mateixa informació signada per persona física. S’exigeix aquest control per a cada amassada 
emprada a l’obra. 
Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en obres sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients 
marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques d’exposició que estableix la NORMATIVA VIGENT. Aquest 
control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra. La Instrucció eximeix de realitzar aquest control, en determinades condicions. 
 

Amidament  

Els formigons s’amidaran  metres cúbics (m3), d'acord amb les especificacions del Projecte. 
Per l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que 
prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Director d’Obra, instruccions per escrit, en les quals consti de manera explícita les 
dimensions que han de donar-se a la secció. 
Per això, el contractista i/o constructor estarà obligat a exigir, a la Direcció Facultativa, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la 
definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. 
El preu del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la Direcció Facultativa estimi necessaris i també la possible necessitat 
d'emprar ciments especials, segons criteri de la Direcció Facultativa (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 
El preu dels encofrats podrà anar independent dels preus del formigó, si així s'estipula. L’amidament es realitzarà per metres quadrats (m2) 
realment col·locats. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva col·locació, així com les 
operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessoris de l'encofrat, 
com els junts entre murs o altres elements que a judici de la Direcció Facultativa siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries per a executar la unitat 
d'obra menys l'encofrat i les armadures, així com la seva col·locació que s'abonarà al preu del Kg. d'acer col·locat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la Direcció Facultativa, per 
l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 
 
8.2. Armadures 
Les armadures es col·locaran netes, sense òxid o qualsevol substància perjudicial. Es disposaran d'acord amb les indicacions del Projecte, 
subjectes entre elles i amb l'encofrat, de manera que no puguin experimentar moviments durant l'abocada i la compactació del formigó i a 
fi d'evitar coqueres, i recobriments insuficients. 
En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, en doblegar-se, agafades amb cèrcols o estreps a la zona del colze. 
Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la utilització simultània d'acers de característiques 
mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix element, dos tipus diferents d'acers, un per l'armadura principal i l'altre pels 
estreps. 
Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant lligament o altre procediment adequat, prohibint-se expressament la 
fixació mitjançant punts de soldadura. 
S'haurà d'acomplir la Instrucció NORMATIVA VIGENT-98 en tot el que fa referència a les armadures (resistència, límit elàstic, etc...). 
 

Amidament  

L’amidament serà pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament previst en el Projecte. Si durant l’execució la Direcció Facultativa 
ordena l’increment de l’armat, l’amidament correspondrà als quilograms  reals col·locats en obra. 
Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a l'obra, així com els 
encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR I ACABATS 

 

9. SUBSISTEMA HORITZONTAL – PAVIMENT 

 

9.1. Definició 

Revestiment d’acabat d’un sòl al qual confereix qualitats específiques. 
S'anomenen soleres els paviments de formigó en massa, que s'executen sobre el terreny o sub-bases granulars, podent ser d'un gruix 
variable en funció de l'ús a què es destinin i que de tant en tant s'armaran. Quan les soleres tinguin una superfície superior a cinquanta 
metres quadrats (50 m2) es realitzaran junts de dilatació amb materials elàstics o bé amb talls de disc i la disposició que indiqui la Direcció 
Facultativa. 
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Execució 

Els paviments enrajolats, com terratzos, ceràmics, enllosats de pedra natural o artificial, etc., es realitzaran sobre base perfectament neta i 
anivellada, executant-se els talls i distribució de peces que indiqui la Direcció Facultativa. Un cop executats, s'ajuntaran amb abeurada de 
ciment. 
Els paviments de terratzos, quan s'hagin acabat, es netejaran i protegiran, a fi d'evitar desperfectes, malgrat que a les zones on s'hagin 
col·locat, encara calgui treballar. 
Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets perimetrals, sinó que cal deixar un espai de cinc a deu mil·límetres (5 a 10 mm.) que 
s'amagarà en l'entornpeu. 
 

Amidament  
L’amidament dels paviments, de qualsevol tipus, es realitzarà per metres quadrats (m2) totals executats. 
En la valoració de les soleres s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les totalment acabades, d'acord amb les 
especificacions previstes en el Projecte i les instruccions de la Direcció Facultativa, incloent en el preu la part proporcional de preparació 
de la base, anivellació i acabats superficials, armadures, junts i entornpeus. 
En els paviments de llosetes de pedra, terratzo, ceràmica, etc., inclouran en el preu tots els treballs necessaris de col·locació, poliment, 
desbastament, abrillantat, rejuntat, neteja, part proporcional d'entornpeu, totalment acabat.  
En els paviments de fusta s'inclourà la part proporcional de rastrells o empostissats, així com els treballs de desbastar, poliment, 
envernissat, entornpeus, totalment acabat. 
En el preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que calguin per complir la normativa vigent, 
malgrat que no es trobi recollida exactament en el Projecte. En els paviments encolats s'inclourà en el preu la part proporcional de 
materials d'agafada, així com els treballs i peces necessàries per al correcte acabament. 
 

10. SUBSISTEMA HORITZONTAL – CEL RASOS 

 
10.1. Definició 

El cel ras és un sostre postís situat sota el sostre resistent i que pot  amagar parcial o totalment l’estructura. 
Materials per a cels rasos: plaques d’escaiola, plaques de fibres minerals, plaques de fibres vegetals, plaques de guix laminat, plaques 
metàl·liques, lamel·les  metàl·liques, lamel·les de PVC,  i materials auxiliars, com elements més comuns. 
La suspensió de les plaques, que conformen el cel ras, potser amb filferro galvanitzat o suspensió auto-nivelladora de barra roscada, en 
cas de plaques d’escaiola, plaques de fibres minerals,  plaques de fibres vegetals i plaques de guix laminat. 
En el cas de cels rasos de lamel·les metàl·liques, de plaques metàl·liques, de lamel·les de PVC, la suspensió és auto-nivelladora de 
platina. 
L’acabat de sostre, potser un cel ras continu o un cel ras amb l’especejament de les plaques. 
En el cas del sostre fals continu, es pot executar mitjançant plaques d’escaiola, fixades mitjançant tatxes i filferros galvanitzats de 
suspensió a llates de suport, col·locant damunt de les plaques una capa de guix, que dóna la continuïtat al sostre fals. 
Un sistema tradicional de cel ras continu és l’encanyissat, on el canyís és l’element que es revesteix de guix i se subjecta mitjançant 
estopades a canyes de fixació, que pengen del sostre. 
Un altre sistema tradicional d’ornamentar la part inferior dels sostres és el teginat, que correspon al relleu que presenta la part inferior d’un 
sostre que resulta de l’encreuament de les bigues i motllures que formen entre elles, cassetons quadrats o poligonals, majoritàriament de 
fusta. 
Es presentaran a la Direcció Facultativa mostres de mida natural i documentació d'assaigs realitzats a laboratoris oficials d'aquells 
materials que hagin de complir qualsevol funció a més de la de revestiment. 
 

Amidament 

S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) executats, està inclosa la col·locació de perfils, guies i altres elements auxiliars necessaris 
per executar i acabar els cels rasos previstos en el Projecte i segons indicacions de la Direcció Facultativa. 
 

11. SUBSISTEMA VERTICAL – DIVISIONS INTERIORS 

 

11.1. Parets i envans d’obra de fàbrica 
Aquest apartat comprèn totes les façanes executades mitjançant fàbriques de maó,  blocs de morter de ciment, blocs de morter d’argila 
expandida;  lligades amb morter. 
 

11.1.1. Morters 

Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada. 
Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 
Les condicions generals dels morters seran: 
 - Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen. 
 - Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 
 - Compacitat i docilitat. 
 - Impermeabilitat a l'aigua. 
 - Inalterabilitat als agents agressius generals. 
 

11.1.2. Classes: 
De guix: 

Dosificació 3 vol. guix/1 vol. sorra 
Resistència mitja: 5 Kg/cm2 
Camp d'aplicació: Envà 

Calç hidràulica: 
Dosificació 1 vol. calç/3 vol. sorra/0,5 vol. aigua 
Resistència mitja: 15 Kg/cm2 
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Camp d'aplicació: fàbriques sense càrrega 
De mescla amb pòrtland: 

Dosificació: 1 vol. calç/1 vol. c.p./6 vol.sorra 
Resistència mitja: 35 Kg/cm 

 Camp d'aplicació: fàbriques sense càrrega i ram de paleta en general.  
 
11.2. Parets i envans prefabricats 
Són els construïts per plafons de forjat a forjat que eventualment poden portar incloses les instal·lacions i revestiments, tot preparat i 
fabricat des de taller. 
Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa, s'utilitzaran les fixacions i ancoratges adequats que indiqui 
el fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat superficial i assegurar la seva estabilitat. 
Prèvia col·locació de les parets prefabricades, el contractista i/o constructor presentarà a l’obra, una mostra del material, per l’acceptació o 
rebuig del mateix, per part de la Direcció Facultativa, indicant el fabricant  característiques i col·locació. 
Es recomana que la col·locació la executin operaris especialitzats. 
 

11.3. Aïllaments acústics 
La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol manifestació humana, aconseguint que els nivells 
sonors que imperen en els locals insonoritzats tinguin uns valors màxims establerts en cada cas. 
Els materials a emprar com a aïllaments, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per Segells o Marques de 
Qualitat. No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat de la Direcció Facultativa. 
 
11.4. Aïllament contra la humitat 
En general, l'aïllament pot aconseguir-se per procediments constructius, que evacuen l'aigua per gravetat fora de la zona de perill, per 
impermeabilitzants de massa, que són aquells materials que quan s'afegeixen a les barreges aglomerats confereixen propietats 
impermeables al material resultant o impermeabilitzats de superfície, que són impermeables per si sols i s'apliquen superficialment a altres 
que serveixen com a base o suport. 
Aquest capítol se cenyeix únicament a aquest cas últim atès que els impermeabilitzants en massa s'inclouen en els capítols de morters i 
formigons com a additius. 
Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials, com a làmines sintètiques, asfàltiques i incloses pintures, que 
eviten el pas de la humitat en els elements constructius on s'empren. 
Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces, coronaments, formació de desguassos, etc. Les superfícies sobre les que han 
d'estendre's les làmines impermeabilitzats es netejaran i prepara ran adequadament per evitar elements punxant. 
Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri comptarà amb l'aprovació prèvia col·locació, de la Direcció Facultativa i estarà garantit 
pel fabricant per un mínim de deu anys. 
 
11.5. Aïllament contra el foc 
Els materials a emprar com a aïllaments contra el foc, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per segells o 
marques de qualitat. No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
Amidament 
L’amidament es farà en metres quadrats (m2) de superfície aïllada, incloent en el preu la part proporcional de col·locació, coronaments, 
encavalcaments, peces especials necessàries per a abastar la perfecta execució i fixació de l'element, totalment acabat. 
L'aïllament de conduccions s’amidarà en metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs 

 

11.6. Tècniques per a revestir 

Les tècniques més comuns per a revestir són: enguixats, arrebossats, estucats, monocapes i esgrafiats. 
Aquests es poden preparar a l’obra o ja poden estar preparats, en fàbrica. 
El nombre de capes poden ser varies, en cas de preparació en obra. En els ja preparats poden ser monocapes i bicapes. 
Els tipus de morters poden estan formats per calç i ciment  o per materials sintètics, acrílics i plàstics. 
 

Materials sòlids  

Aquest capítol engloba tots aquells treballs de revestiments executats amb materials sòlids, generalment peces prefabricades. 
Les seves funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionals.  
Els tipus de material corresponent a cada partida d'obra, vindrà definit en el Projecte i segons instruccions de la Direcció Facultativa. 
La Direcció Facultativa, aprovarà, prèvia presentació de mostres, els materials a col·locar 
 

Materials fluids 

Aquest capítol engloba tots aquells treballs de revestiments i de pintures, de superfícies, executats amb materials fluids generalment 
acolorats i compostos per elements líquids i sòlids, dosificats per tal d'afavorir la conservació i que no es produeixi la disgregació dels 
materials emprats en la construcció, protegint-los contra els agents atmosfèrics i intempèrie. 
Les seves funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionals.  
Els tipus de revestiments  i  pintures a emprar, en cada tipus d'element d'obra, vindrà definit en el Projecte  i segons instruccions de la 
Direcció Facultativa. 
Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans de procedir a l’acabat  de qualsevol element, les quals acceptarà o rebutjarà, 
concretant colors, acabats i textures. 
 

Posada a l’obra  

La primera operació a realitzar, és la neteja de les superfícies, que han d’anar revestides, eliminat les restes de revestiments anteriors, 
d’antigues pintures, desencofrants, pols, taques de qualsevol tipus, etc. 
En el cas d’aplicació de morters, cal humidificar prèviament les fàbriques. 
Les façanes a revestir han d’estar protegides del sol, del vent i de la pluja, mitjançant tendals, per tal d’evitar que les condicions 
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atmosfèriques existents modifiquin les dosificacions dels morters o les condicions d’adormiment previstes. Es recomana no revestir 
façanes amb temperatures inferiors als 5º C. 
L’aplicació  dels morters monocapa s’aconsellà realitzar-la amb temperatures ambientals entre 5º C. i 30º C.  
En el cas de morters preparats, cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. 
 
11.6.1. Enguixats 

L’enguixat és un revestiment de sostres i parets, adequat per interiors, en el que s’utilitza el guix, com a matèria principal. S’utilitza com a 
aglomerant i es caracteritza pel fet d’adormir-se ràpidament en hidrolitzar-lo. N’hi ha de diferents tipus, segons l’índex de puresa i la finor 
de mòlta. 
YF. Guix blanc, guix fi i de qualitat que s’utilitza en els treballs d’acabat superficial. 
YG. Guix negre, guix comú que s’utilitza en l’execució d’envans, taulers, enrajolats, enguixats i també com a conglomerant auxiliar 
acústiques i decoratives per a sostres,  motllures, etc. 
 
Amidament  

S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) executats, inclòs la  formació d'arestes (verticals i horitzontals) i angles díedres. 
 
11.6.2. Arrebossats  
Els arrebossats són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol conglomerat, calç o ciment, així com amb morters mixts. 
Tots els materials emprats, compliran en quant a qualitat i característiques tècniques, les especificacions de la normativa vigent i de la 
Direcció Facultativa. 
No s’ha d’aplicar el revestiment en cas de temperatures inferiors a 8ºC o superiors a 30º, amb risc de pluges o amb vents forts.  
El suport que ha de rebre el revestiment ha d’estar net, sense residus, cal eliminar les rebaves i els elements sobresortint. Cal mullar 
suficientment el suport, el qual ha d’haver estat fet, un mes abans si és obra o dos mesos si és bloc de morter de ciment o bloc de morter 
d’argila expandida. En els punts singulars, com unions de materials o elements diferents, s’aplicaran malles de reforç, que es col·locaran 
en el centre del gruix del revestiment, i recobrint per cada costat el material que uneixen, solapant-se 20 cm com a mínim en les unions. 
Aquestes malles poden ser de fibra de vidre, polièster o metàl·liques. Les malles seran tractades amb antialcalí per a resistir l’agressió del 
formigó. 
Les malles de reforç, material i dimensions, estaran especificades en el Projecte o segons instruccions de la Direcció Facultativa. 
El morter aplicat s’ha d’humitejar amb aigua polvoritzada al final de la jornada.  No s’humitejarà a ple sol. 
 
11.6.3 Estucats 

Els estucats són revestiments d’estuc. L’estuc és un material de revestiment que, tradicionalment, s’obtenia de barrejar calç, pols de 
marbre i aigua, i s’aplicava sobre un arrebossat, sobre superfícies interiors i exteriors o s’utilitzava en el motlluratge de decoracions 
arquitectòniques. Actualment hi ha estucs que s’aconsegueixen a partir d’aglomerants sintètics. 
Estucat en calent, té un acabat brillant, aconseguit brunyint la superfície amb sabó i amb una planxa calenta. 
Estucat en fred, té un acabat que imita la pedra. 
La Direcció Facultativa, aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, de l’estucat a executar. 
Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. 
 

11.6.4. Monocapes 

Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, 
als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. 
Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom 
ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. 
Els morters monocapes estan formats  per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses 
(70%) i additius (4%). 
Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. 
La Direcció Facultativa, aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa  a executar. 
Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. 
 
11.6.5. Esgrafiats 

Els esgrafiats són un revestiment decoratiu d’una superfície, consistent en aplicar, sobre un fons, una sèrie de capes d’estucs de diferents 
colors, que es fan saltar seguint un dibuix prèviament estergit sobre l’última capa, de tal manera que vagin apareixent superfícies de 
diferents colors, segons la profunditat dels solcs. 
La Direcció Facultativa, aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, de l’esgrafiat a executar. 
Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. 
 
Amidament 

Tots els arrebossats, estucats, monocapes i esgrafiats, s’amidaran en metres quadrats (m2) de superfície revestida, descomptant de la 
partida la meitat de la superfície dels forats. 
En el preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col·locació i ajuts d'altres oficis, peces especials, coronaments, 
preparació dels paraments, talls, junts, neteja, és a  dir, tot el necessari per executar el revestiment d'acord amb les especificacions de 
Projecte i de la Direcció Facultativa, així com tots els treballs i materials que calguin per la correcta execució de les obres i a fi 
d'aconseguir el compliment de les normatives vigents corresponents. 
Qualsevol material especial o/i operació, que sigui necessari incorporar al revestiment, a fi de complir amb la normativa en el tractament 
de ponts tèrmics, s’entendrà inclòs/a en els preus del revestiment, així com els ajuts adients per realitzar-lo. 
 

11.6.6. Enrajolat de parets 
L’enrajolat de parets és un revestiment fet amb rajoles o qualsevol altre material anàleg. 
Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, de ceràmica esmaltada brillant/mat, de ceràmica vidrada, de gres 
extruït sense esmaltar/esmaltat, de gres premsat sense esmaltar/esmaltar, com a materials més comuns. 
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Execució 

Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials que puguin produir despreniments de peces. 
Les superfícies de l’enrajolat seran llises, sense balcaments, deformacions, trencaments, ni desploms, formant els junts línies rectes en 
tots els sentits. 
En fer el repartiment de peces, es començarà sempre des dels eixos de figura, com és ara junts o el seu centre, a fi que les parets 
revestides quedin simètriques. 
Les rajoles col·locades amb els materials de presa tradicionals es col·locaran amb morter de ciment de riquesa mitja en proporció 1:3, 
escollint ciments que quan s'adormin no presentin augments sensibles de volum. Abans de col·locar les rajoles, cal  mullar-les i xopar-les, 
amb aigua. 
Es presentaran a la Direcció Facultativa mostres de rajoles, per tal que  aprovi la seva col·locació. 
 
Amidament  

S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) executats,  inclosos treballs i materials auxiliars necessaris. 
 

11.7. Tècniques per a pintar 

Els tipus de tècniques per a pintar poden ser: pintures, vernissos i esmalts. 
Pintures: en què l’aglutinant és l'aigua, cal diferenciar: a la calç, al ciment, al silicat i plàstica. 
Vernís: amb resines naturals i  amb resines sintètiques. 
Esmalts: amb resines sintètiques: pintures al clorocautxú, epoxi, al poliuretà, laques nitrocel.lulósiques, de polietilè, imitacions d’acabats 
tradicionals (pastes plàstiques, arrebossats plàstics, estucs de calç, estucs de calç, estucs de ciment, marmolines). 
 
Posada a l’obra 

Abans d’aplicar la pintura, vernís o esmalt, cal procedir a la neteja i preparació de les bases. 
S’evitarà la pintura, vernís o esmalt, damunt d’un estuc o arrebossat, fresc, ja que no es permetria l’evaporació de l’excés d’aigua de 
l’adormiment . 
Cal seguir en cada cas les especificacions tècniques del fabricant. 
Base de fusta: Han d’estar seques i netes, les fustes,  per poder-les pintar. En el cas de nusos mal fixats se substituiran per falques de 
fusta sana d’iguals característiques; en cas de nusos sans, que regalimin resina es fixaran mitjançant bufador, rascant la resina que aflori 
mitjançant rasqueta. Per a exteriors s’utilitzaran pintures i esmalts més elàstics que els utilitzats per a interiors, preferentment esmalts 
grassos  o sintètics amb més contingut d’oli. 
Base de metall: Neteja general i en concret neteja d’òxids, en el cas d’estructures metàl·liques. En el cas d’elements de serralleria i 
fusteria, es realitzarà una neteja general, un desengreixat i una neteja a fons d’òxids. En xapes galvanitzades i metalls no fèrrics es 
realitzarà una neteja general i un desengreixat a fons de la superfície. Aplicada la pintura, es respectarà el temps d’assecat indicat pel 
fabricant, i no s’utilitzaran procediments artificials d'assecat. 
 
Amidament 

L’amidament i abonament de pintures, vernissos o esmalts, es realitzarà per metres quadrats (m2) i seguint les prescripcions indicades en 
l’amidament dels arrebossats. 
 

11.8. Fusteria interior 

Té per objecte el tancament de les obertures interiors, dotant l'edifici de les prestacions d'accés a les diferents dependències interiors de 
l’edifici. També inclou  el tancament d’armaris empotrats i mobiliari de cuines. 
Els materials que construeixen la fusteria interior, majoritàriament és de fusta, però també hi ha fusteria metàl·lica (acer, acer inoxidable, 
alumini), de PVC, i de vidre; en tots compliran les especificacions de la normativa vigent. 
Les peces definides en el Projecte, executades en  taller, el contractista i/o constructor haurà de preveure a l'obra tots els detalls per la 
recepció i perfecte engalzament, tenint cura en l'aplanat, alineació i cotes dels diversos encavalcaments i brancals, així com de la seva 
subjecció a l'obra, atenent l'estanquitat de les unions en els paraments de façana (tapajunts) i perfecta col·locació, ajustament i 
funcionament de tots els elements. 
La fusteria serà de marca acreditada i segons mostres acceptades prèviament per la Direcció Facultativa. En el cas de tancaments 
resistents al foc, ha d’estar acreditada la seva resistència, per organismes competents. 
La fusteria interior ha de complir amb la normativa vigent al respecte. 
 
Amidament  

Tots els elements que formen part de la fusteria interior, s’amidaran per unitats (ut) d'elements col·locats, incloent-se en el preu la part 
proporcional d'ajuts per a la seva col·locació, segellat de junts, elements de connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de 
tancament o de penjar, del tipus definit en el Projecte, i segons instruccions de la Direcció Facultativa. 
Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l'obra segons detalls 
indicats en el Projecte o  per la Direcció Facultativa. 
El mobiliari de les cuines es valorarà per unitat (ut) de cuina acabada, amb els armaris alts i baixos indicats en el Projecte, inclosos ajuts 
d'altres oficis necessaris per  a la seva col·locació. 
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant del material, de dimensionat, com desperfectes ocasionats a l 'obra o en el 
transport, serà rebutjat sense dret a cap mena de càrrec per part de la propietat. 
Tots els preus relatius als tancaments practicables interiors, inclouran el subministra, col·locació i totes aquelles feines o materials que 
siguin necessaris pel seu perfecte funcionament. 
 

11.9. Envidriaments 
Aquest capítol correspon als treballs, el principal material dels quals és el vidre, de qualsevol tipus, i els treballs de la seva col·locació o 
posta en servei. 
El vidre pot estar sotmès als següents processos: laminat, piròlisi, pulverització catòdica, PVB (butiral de polivinil), recuit, temprat tèrmic, 
temprat químic, termoendurit. 
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11.9.1. Tipus de vidre 

La classificació  recull els vidres més comuns i utilitzats en el món de l’edificació.  
11.9.1.1 Vidres plans 

Poden anomenar els següents tipus: 
Vidre senzill o vidre prim (1,5-1,75 mm). 
Vidre semidoble (2-2,5 mm). 
Vidre doble (3 mm). 
Cristal·lina (4-6 mm) . 
Llunes: Lluna polida o cristall de lluna. Vidre pla de primera qualitat,  de cares perfectament planes i paral·leles, amb caires polits 

i bisellats (4-10 mm). 
 
11.9.1.2. Vidres laminars 

Un vidre laminar és el resultat de la unió de diverses llunes de vidre, tractades superficialment o no. El material d’unió, en general és un 
plàstic de polivinil de butiril, de diferents colors o transparent, substituïble per una capa de reïna més gruixuda, permet incloure pannells 
fotovoltaics o vidres d’aïllament acústic o qualsevol làmina decorativa. 
 
11.9.1.3. Vidres aïllants tèrmics i acústics 

Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La separació entre llunes està definida per un 
perfil separador, generalment metàl·lic, en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i l’estanqueïtat està assegurada mitjançant un 
doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). 
L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. 
 
11.9.1.4. Vidres de seguretat 

Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de temprat,  augmentant  la seva resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic, 
o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat.  Es classifiquen en els següents nivells de seguretat, 
segons normativa vigent: Nivell A. Seguretat física (impactes fortuïts, caiguda persones, etc.).    
   Nivell B. Anti-agressió i anti-robatori (impactes intencionats d’objectes contundents)  
   Anti-bala. (Impactes de munició d’arma). 
 
11.9.1.5. Vidres resistents al foc 

Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb intercalats intumescents o gels i vidres 
revestits amb capes d’òxids metàl·lics.  Es classifiquen en: 
 Vidres estables al foc (EF). 
 Vidres paraflames (PF). 
 Vidres resistents al foc o tallafocs (RF). 
 
11.9.1.6. Vidres de control solar 

Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar directa. Poden ser vidres 
colorats en massa (temprat) i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les 
superfícies del vidre. Poden anomenar els següents tipus: 
Vidre reflector: Lluna, amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa metàl·lica dipositada per piròlisi. 
Vidre filtrant: Llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al seu través. Redueixen el pas de 
les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . 
 
11.9.1.7. Vidres decoratius 

Poden anomenar els següents tipus: 
Vitrall: Vidriera de colors, els vidres de la qual estan units generalment amb perfils de plom. S’utilitzen vidres catedral i opalines. 
Mirall: Làmina de vidre revestida per darrera d’una capa metàl·lica (argent, amalgama d’estany, etc.) o làmina de metall polit, 

que reflecteix molt bé la llum i les imatges que s’hi projecten. 
Vidre catedral:  Vidre colat de gruix irregular.  
Opalina: Vidre opac, generalment polit d’una banda i estriat de l’altra, que s’utilitza en revestiments, recobriments i vitralls. Les 

peces poden ser de diferents colors, uniformes o vetejats. 
Vidre imprès:  Vidre amb un relleu geomètric en una de les seves cares; amb relleus: ratllats, estriats, piconats, etc. 
Vidre glaçat: Vidre translúcid. 

 
11.9.1.8. Vidres especials 

Poden anomenar els següents tipus: 
Vidre pavès: Són peces de vidre emmotllades, amb cambra d'aire o no i de diferents mesures i colors, que es col·loquen com a 

fàbrica de blocs armats, mitjançant un conjunt d’armadures, horitzontals i verticals, amorterant o massillant les seves juntes. 
Vidre armat: Vidre pla o ondulat, que té a l'interior de la seva massa una malla metàl·lica per a mantenir lligats els trossos en cas 

de trencament. 
Vidre en U: Vidres emmotllats amb secció en forma de U, de gran rigidesa (armats o sense) i que permet la construcció de grans 

paraments sense perfils metàl·lics. Les peces entre elles hi ha un segellat elàstic. 
Vidre corbat: S’obtenen a patir de vidres plans, escalfant-lo i donant-li la forma desitjada mitjançant motlles. 

 
En el Projecte s’especificarà el tipus de vidre i el gruix del mateix, i segons instruccions de la Direcció Facultativa.  
 
11.9.2. Posada a l’obra 

Els vidres es col·locaran, de tal manera que no puguin estar sotmesos a esforços de contraccions o dilatacions del propi vidre o als de 
deformació dels bastiments que l'emmarquen, ni a deformacions acceptables de l’assentament de l’obra. S'evitaran els contactes de 
vidre-vidre o vidre-metall. 
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Els vidres es col·locaran  de tal manera que no puguin perdre mai el seu emplaçament, degut a l’acció dels esforços a que està sotmès 
(pes propi, vent, vibracions, etc.) . 
Els bastiments fixes o practicables han de  suportar sense deformacions el pes dels vidres i no deformar-se  per pressió del vent, neteja, 
etc. 
La fletxa admissible de la fusteria no ha de ser superior a la meitat de la centèsima part (1/200) de la longitud per a envidraments simples, 
ni al terç de la centèsima part (1/300) de la longitud per a envidrament dobles. 
Durant el període de col·locació, l’emmagatzematge de vidres, cal realitzar-lo amb una sèrie de precaucions. Cal que estiguin en zones 
protegides de la humitat, del sol i de la pols, col·locats damunt d’una superfície plana i resistent, lluny de zones de pas. Les piles de vidres 
no tindran un gruix superior a 25 cm. i amb un 6% de pendent respecte la vertical. Es recolzaran damunt travessers de fusta o  material 
similar tou. Els vidres se separen entre ells mitjançant  intercalaries. 
En el cas d’emmagatzematge a l’exterior és imprescindible cobrir els vidres mitjançant tendals ventilats. L’emmagatzematge de piles de 
vidres al sol és perillós, ja que el risc de trencaments per absorció és molt elevat. 
 
11.9.3. Massilles 

Els materials que s’utilitzen per segellar, han de complir amb la normativa vigent, en referència a l’estanqueïtat a l’aigua i permeabilitat a 
l’aire. 
Els materials utilitzats es poden classificar en: massilles que endureixen, massilles plàstiques, massilles elàstiques, massilles en bandes 
preformades autoadhesives i perfils extrusionats elàstics. 
Per a la seva col·locació se seguiran les instruccions del fabricant. 
 
Amidament  

Els diferents tipus de vidres que es defineixen en el Projecte s’amidaran en metres quadrats col·locats en l’obra (m2) incloent en el preu, el 
subministra i tots els treballs, peces i materials, necessaris per  a la seva col·locació, segons les indicacions del Projecte i de la Direcció 
Facultativa. 
 
SISTEMA CONTROL AMBIENTAL INSTAL·LACIONS DE CONDICIONAMENT 

  
12. SUBSISTEMA HIGROTÈRMIC – CALEFACCIÓ 

 
12.1. Sistemes de Calefacció 
Les instal·lacions de calefacció podran ésser centralitzades o individuals, existint diferents sistemes, com són els següents. 
En instal·lacions centralitzades: 
 . Per aigua 
 . Vapor d'aigua 
 . Calefacció central tèrmica de gas, elèctrica, vapor, aigua, etc. 
 . Calefacció per aire. 
En instal·lacions individuals: 
 . Calefacció elèctrica. 
 . Calefacció per gas. 
Els elements que constitueixen la instal·lació de calefacció són els següents: 
 . Calderes 
 . Cremadors 
 . Xarxa de distribució 
 . Vàlvules 
 . Radiadors 
 . Elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió) 
 . Dipòsits de combustible 
Tant el tipus d'instal·lació com la relació d'elements que la componen, vénen definits en el Projecte i segons instruccions de la Direcció 
Facultativa. 
 
12.2. Calderes 
Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques reconegudes; estaran proveïdes de tots els 
elements i equips auxiliars necessaris per al seu funcionament, com són cremadors i dipòsits de combustible, els quals s'instal·laran 
d'acord amb les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa i  de la normativa vigent al respecte. 
 
Amidament  

Les calderes s’amidaran per unitat instal·lada, tant centralitzada com individual, inclosa la part proporcional d'aparells auxiliars, dipòsits, 
xemeneies i ajuts d'altres industrials necessaris per completar la instal·lació. 
 
12.3. Xarxa de distribució 
Definició: És el conjunt d'elements que condueixen l'element de transport del calor, des de la caldera als elements de radiació. 
Les canonades seran de ferro soldat i aniran proveïdes de peces especials de dilatació. Els colzes, maneguets, tes, creuers. etc. , seran 
d'acer estirat sense soldadures i hauran de resistir una pressió hidrostàtica interior de prova de 15 Kg/cm2. 
Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 
S'instal·laran dipòsits d'expansió, d'una cabuda doble de l'augment de volum de tota l'aigua continguda en la instal·lació a temperatura de 
règim i estarà provista de sobreeixidor. 
Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col·locades sobre esmorteïdors. 
El funcionament de la bomba haurà d'estar sempre assegurada per evitar l'ebullició de l'aigua de la caldera. 
 

Amidament  

La xarxa de canonades de distribució de calor s’amidarà en unitats d'habitatge o local totalment instal·lats, incloent en llur cost la part 



35 

proporcional d'aparells necessaris, especificats en el Projecte o indicats per la Direcció Facultativa pel seu funcionament, així com peces 
especials, ancoratges, muntatge i ajuts d'altres industrials. 
 
12.4. Radiadors, convectors i plafons 
Podran ésser de foneria o d'acer, de manera que presentin la màxima superfície de radiació. 
Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de cinc atmosferes (5 at.). La calefacció des del sòl, sostre o parets serà la que 
en comptes de disposar d'elements terminals de radiació, és el propi circuit que amb la seva llargada genera la superfície de radiació. 
La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els cinquanta graus centígrads (50ºC). 
Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb junts d'endoll i cordó o amb maneguet. 
 

Amidament  
Els radiadors s’amidaran per unitats d'habitatge o local completament instal·lats amb les vàlvules de maniobra, ancoratges a murs i ajuts 
per llur col·locació. 
 
12.5. Radiadors elèctrics 
Quan el sistema escollit de calefacció sigui per radiadors o plafons de calor negre elèctrics, seran de primera qualitat i marca reconeguda. 
 

Amidament  

L’amidament serà per unitats (ut) totalment subministrades i instal·lades, inclosa la repercussió del preu de la instal·lació elèctrica 
necessària, cas que aquesta no s'hagi inclòs a l'apartat d'electricitat. 
 
12.6. Conduccions d'aire calent 
Les conduccions, que podran ser de secció rectangular o circular i del material adequat a la velocitat de l'aire que circula pel seu interior, 
poden ser de xapa d'acer galvanitzat, guix o materials de fibres sintètiques, sempre que es compleixi la Normativa Vigent. 
 
Amidament  

S’amidarà per unitat d'habitatge o local instal·lat, incloent en el preu la part proporcional de muntatge, reixes, filtres i comportes 
necessàries, així com els ajuts del ram de paleta necessaris per  a la seva instal·lació completa. 
 
13. SUBSISTEMA HIGROTÈRMIC – CLIMATITZACIÓ 

 
13.1. Climatització 
Les instal·lacions de climatització son les destinades a mantenir, en els espais interiors de l'edifici, les condicions de temperatura, puresa 
d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions exteriors. 
Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquestes instal·lacions podran comptar amb equips per purificar, refrigerar, escalfar, 
humitejar i dessecar l'aire, així com la regulació de totes aquestes operacions. 
La instal·lació estarà composta pels següents elements: 
 - Equip condicionador d'aire 
 - Conductes 
 - Boques de difusió 
 - Escalfadors 
 - Quadre de control. 
També pot donar-se el cas d'utilitzar equips autònoms o mixtes. 
 
13.2. Equips 

El tipus d'equips que calgui instal·lar, vindrà definit en el Projecte i serà de marca reconeguda i aprovada per la Direcció Facultativa. Els 
elements constitutius de l'aparell són: l'equip productor de fred, el productor de calor, si es troba inclòs en la instal·lació, i la zona de 
preparació o tractament de l'aire que, segons indica, realitzarà les operacions d'impulsió, extracció, filtrat, polvorització d'aigua, desinfecció 
i condicionament tèrmic. 
 
Amidament  

Si la instal·lació és centralitzada, s’amidarà per unitat d'instal·lació completa, incloent en el preu tots els equips de tractament de l'aire, 
quadre elèctric, equips de maniobra (manuals i automàtics) i ajuts necessaris per llur instal·lació, excepte les conduccions. 
Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, l’amidament serà per unitat (ut) d'aparell completament 
instal·lat i engegada de la instal·lació. 
 

13.3. Conductes 
Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l'aire en el seu interior, essent els més usuals la xapa 
d'acer, l'acer galvanitzat, planxa staff de fibres sintètiques; les boques de difusió seran reixes fixes o mòbils i boques circulars, perforades 
o concèntriques. 
La Direcció Facultativa escollirà el tipus, en funció de les zones en les quals s'introdueixi aire. 
 

Amidament  
L’amidament  de conductes serà per unitat d'habitatge o local incloent en el preu la part proporcional de boques, comportes, i ajuts que 
calguin per realitzar la instal·lació d'acord amb el Projecte, totalment acabat. 
 
14. SUBSISTEMA SALUBRITAT – VENTILACIÓ 

 
14.1. Xunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació 
Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per l'evacuació de vapors i fums, en cuines i/o 
xemeneies i ventilació forçada en lavabos. 



36 

Amidament 

S’amidaran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixes d'aspiració, comportes de tanca i ajuts adients per 
col·locar-los, d'acord amb el Projecte, la normativa vigent i les directrius donades per la Direcció Facultativa. 
 
15. SUBSISTEMA LUMÍNIC – IL·LUMINACIÓ 

 
SISTEMA SUBMINISTRAMENTS 

 
16. SUBSISTEMA AIGUA 

 
16.1. Fontaneria 

La instal·lació de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de proveïment, arriba fins als punts de consum. En el 
Projecte s'especificaran: esquema de la xarxa de l'habitatge, longitud dels trams i diàmetre, materials, claus, etc..., i segons instruccions 
de la Direcció Facultativa. 
Els tubs, de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de secció circular i ben calibrats amb generatrius rectes o amb la corba 
que els hi correspongui en els colzes o peces especials. No s'admetran els que presentin ondulacions o desigualtats més grans de cinc 
mil·límetres (5 mm), ni rugositats de més de dos (2 mm) de gruix. En els diàmetres interiors s'admetrà una tolerància de l'u i mig per cent 
(1,5 %) en menys i del quatre per cent (4 %) en més, i en el gruix de les parets la tolerància serà d'un deu per cent (10 %). 
Aixetes 
S'empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles en què l'obturació s'executa gradualment i no de sobte, per evitar l'efecte 
dinàmic produït pel tancament brusc. 
S'ajustarà la col·locació de comptadors a les normes que dicti la Companyia Subministradora.  
 - Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells: 
La presa d'aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit, o polietilè reticular, a les aixetes de cada servei es farà mitjançant ràcor 
de llautó per evitar els efectes de les dilatacions. No es permetrà, en cap cas, soldar directament.  
Les canonades seran verticals o horitzontals i es fixaran amb brides als suports. Les brides estaran perfectament alineades i corregides, 
de forma que el tub que s'hi assenta quedi en les condicions d'alineació requerides, no tolerant-se l'ús de suplements en els braçals; les 
femelles hauran d'estar convenientment cargolades. 
 - Proves: 
Cada ramal, comprès entre dues claus, s'assajarà un cop acabat, sota una pressió de quinze atmosferes (15 at.) produïda mitjançant 
bombes. L 'assaig durarà quinze minuts i la pressió restarà invariable durant aquest temps. Si és necessària la instal·lació d'una bateria de 
comptadors, es construirà amb tub de ferro galvanitzat a fi de donar-l'hi rigidesa o de polipropilè en el cas que la resta de la instal·lació 
sigui d’aquest material. Els comptadors hauran de quedar instal·lats, de forma que permetin una fàcil lectura, reparació o substitució. 
 - Instal·lacions amb elevació d'aigua: 
Quan l'aigua de la xarxa d'abastament manqui de pressió per arribar als punts de subministrament més enlairats de l'edifici per permetre 
l'engegada d'escalfadors instantanis que necessiten una pressió de cinc a set metres (5 a 7 m) de columna d'aigua, caldrà disposar d'un 
dipòsit elevat o d'un sistema d'elevació d'aigua. S'empraran bombes de baixa pressió per grans quantitats i petites elevacions; per 
elevacions superiors a 30 m. hauran de dividir-se les elevacions en 2 trams, cada un d'ells amb una moto-bomba. Les calderes per al 
subministrament d'aigua calenta seran de marques reconegudes i de bona qualitat, i s'instal·laran amb tots els accessoris necessaris per a 
que funcionin correctament. 
 

Amidament  
La partida de connexió a la xarxa de proveïment de l'edifici es comptarà com a partida alçada (P.A.) incloent en el preu tant els treballs del 
ram de paleta com les peces de les tronetes, tot inclòs, fins i tot el comptador o bateria de comptadors. La bateria de comptadors es 
valorarà com unitat instal·lada amb tots els accessoris. Les conduccions de les instal·lacions es valoraran per unitat d'habitatge 
independentment del diàmetre, diferenciant en el preu únicament si són o no encastades, incloent-se la part proporcional de claus de pas, 
vàlvules reductores, expansió, ventoses, ancoratges peces especials i ajuts necessaris per llur definitiva instal·lació, d'acord amb les 
normes de la companyia subministradora i indicacions dels plànols del Projecte. 
Els dipòsits, escalfadors, grups de pressió, etc., s'abonaran per unitats d'elements completament instal·lats, inclosos els oficis auxiliars 
necessaris. 
En la valoració de formació d'arestes (verticals i horitzontals) i angles diedres, si hi ha diferència entre els amidaments i els plànols, 
aquestes es resoldran prenent els metres quadrats (m2) executats. 
 
16.2. Aparells sanitaris i aixetes 
Tots els aparells sanitaris que comprèn aquest capítol seran de primera qualitat. Model, material i color segons indica el Projecte. Estaran 
Proveïts d'equips de subjecció o suport i accessoris necessaris per al correcte funcionament.  
Cada aparell disposarà de sifó registrable a la sortida de la vàlvula de desguàs. 
També es podrà  fer una presa des de la canonada de desguàs fins un pot sifònic, que serveixi per diferents aparells. 
Les aixetes seran de primera qualitat. Model, material i color segons s'indica en el Projecte. Aniran Proveïdes de barrejadors d'aigua freda i 
calenta en els casos indicats en el Projecte. 
 
Amidament  

Els aparells sanitaris es mesuraran per unitat (ut) completa instal·lada, incloent-se en el preu de la unitat tots els accessoris, aixetes, 
desguassos i treballs auxiliars que requereixi la seva instal·lació, a fi de que funcioni correctament. 
 
16.3. Dipòsits d'aigua 
En la construcció dels dipòsits no s'utilitzarà cap material que sigui absorbent o porós. Encara que el nivell d'aigua hagi d'estar en contacte 
amb l'atmosfera, el dipòsit serà tancat i es garantirà l'estanquitat de les seves peces. 
El tub d'alimentació vessarà lliurement i com a mínim 40 mm. per sobre de la vora superior del sobreeixidor. 
El sobreeixidor del dipòsit es conduirà cap a un desguàs apropiat, de manera que l'extrem inferior d'aquesta conducció vessi lliurement a 
40 mm. per sobre de la vora superior de l'element que recull l'aigua. 
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La capacitat de reserva no serà ni menor ni més gran que la de les dues terceres parts de la dotació diària de l'aforament. 
Els dipòsits se situaran a la part alta dels immobles de manera que la diferència entre l'alçada del fons del dipòsit i l'aixeta més alta sigui 
com a mínim de 3 m. Si la pressió disponible en el ramal no excedeix de 5 m. del nivell d'aigua del dipòsit, s'instal·larà un sistema de 
sobreelevació. 
 
17. SUBSISTEMA ELECTRICITAT 

 
17.1. Electricitat 
En aquest apartat s'estableixen les especificacions que han de complir les instal·lacions de baixa tensió a l'edifici. 
L'industrial adjudicatari realitzarà el treball d'acord amb les prescripcions que estableixin el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i 
Instruccions Tècniques Complementàries, així com la resta de normativa i normes de la Companyia subministradora d'Energia Elèctrica. 
Es considerarà acabat aquest apartat quan el servei d'inspecció de la Companyia doni la conformitat a l'execució de la instal·lació i, un cop 
complimentats els tràmits necessaris, autoritzi la connexió definitiva a la xarxa. 
S'empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, model i tipus detallats en els documents del Projecte i plànols. Pels que no estan 
especificats, s'hauran d'acomplir les Normes NTE, UNE, DIN. 
L'industrial adjudicatari haurà de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els materials no específicament detallats en els documents 
del Projecte que s'adjunten i que han de fer-se servir en la instal·lació. 
La tramitació dels permisos i autoritzacions necessaris del Servei d'Indústria i Energia de la Generalitat i d'altres organismes oficials seran 
efectuats per l'industrial adjudicatari, amb la conformitat de la Direcció Facultativa. 
L'industrial queda obligat a informar per escrit a la Direcció Facultativa de tots els tràmits que s'hagin d'efectuar amb els esmentats 
organismes amb temps suficient per no alterar els programes previstos i no interrompre la bona marxa dels treballs en curs i tractar el 
tema amb la Companyia subministradora pel seu desenvolupament, fins arribar a que accepti la instal·lació i connexió de la presa. 
El contractista i/o constructor haurà d'abonar totes les càrregues, taxes i impostos que es derivin de la consecució de les anomenades 
llicències i legalitzacions. 
 
Amidament  

La presa d'alta i mitja tensió s’amidarà per unitat (ut) de presa aèria o enterrada, totalment realitzada incloent-se en el preu unitari tots els 
treballs i materials necessaris per l'acabament i posada en servei, inclòs torres o pals complets, aïllants, excavacions, apuntalaments, 
reblerts, reposicions de paviments, tramitacions de llicències i autoritzacions. 
La presa de baixa tensió s’amidarà i abonarà per unitat de presa totalment acabada, amb les mateixes característiques que en el cas d'alta 
o mitja tensió anteriorment esmentades. 
La instal·lació de l'estació transformadora s’amidarà per unitat (ut) d'instal·lació, inclòs obra civil i aparellatge intern (exceptuant el 
transformador), totalment acabada d'acord amb la normativa de la Companyia subministradora. 
La centralització de comptadors s’amidarà per unitat de centralització completament instal·lada, inclosos quadres de comptadors i 
connexions, ajuts del ram de paleta i tots els treballs i materials necessaris pel total i complet acabament i posada en servei. 
La xarxa d'electrificació i enllumenat dels habitatges o locals s’amidarà per unitat d'instal·lació en habitatges o locals, amb tots els equips 
de maniobra i punts de llum o de presa de corrent que s'indiquen en el Projecte, inclosos els quadres de protecció, les derivacions 
individuals, així com els ajuts d'altres oficis pel complet acabament i posada en servei. 
L'electrificació i enllumenat de les zones comunes de l'edifici, aparcament, serveis annexes, etc s’amidaran per unitat d'instal·lació 
totalment acabada, tot inclòs. Quan la calefacció dels habitatges i locals sigui de tipus elèctric, requerint-se per tant la realització en cada 
habitatge de més circuits, els amidaments es realitzaran per unitat d'instal·lació en local o habitatge, totalment acabada. 
El circuit de posada a terra de protecció s’amidarà per unitat completa d'instal·lació, incloent en el preu tots els ajuts necessaris pel total 
acabament. 
 
17.2. Cuines elèctriques 
Es consideraran les cuines que funcionen mitjançant energia elèctrica de baixa tensió, produint-se la font d'energia en travessar una 
resistència que pot trobar-se o no coberta per un embolcall de ferro fos, anomenat placa. 
Tots els tipus d'aquestes cuines els haurà d'aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia.  
 
18. SUBSISTEMA COMBUSTIBLES 

 
18.1. Gas 
 

18.1.1. Instal·lacions interiors 
Aquest capítol inclou la instal·lació interior de l'edifici a fi de dotar de gas, aparells electrodomèstics, calderes de calefacció i aigua calenta 
dels habitatges. 
La instal·lació compren: 
 - Dipòsits d'emmagatzematge o presa a xarxa de subministrament. 
 - Conduccions. 
 - Comptadors. 
Els dipòsits de combustible seran tipus ampolla o tanc, a l'aire lliure o enterrats. Tant en un cas com en l'altre, es respectarà la normativa 
vigent i indicacions de la Companyia Subministradora, tant pel que es refereixi a ventilació dels locals o armaris on s'emmagatzemaran les 
ampolles, com a distàncies mínimes que han de guardar els emmagatzematges a equips o locals d'altre tipus per a evitar el risc de 
deflagració. 
 
Amidament 

Es diferenciarà si els dipòsits estan enterrats o no, atès que la unitat de dipòsits instal·lats es valorarà incloent totes les obres necessàries 
per llur instal·lació, tal com l'excavació de la fossa, formació de murs, impermeabilització, reblert de sorra, tancat del recinte, obtenció de 
les legalitzacions necessàries de l'Ajuntament corresponent i la tramitació en els organismes oficials de les autoritzacions d'instal·lació i 
projectes, així com tots els treballs i materials necessaris per acomplir la normativa corresponent. 
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18.1.2. Comptadors 
Els aparells comptadors hauran d'ésser aprovats per l'empresa subministradora del gas i llur instal·lació es farà en locals ventilats proveïts 
d'obertura d'entrada i sortida d'aire i d'instal·lació elèctrica fixa i antideflagrant. 
 
Amidament 

Suposant l'existència de centralització, l’amidament serà per unitat de quadre de comptadors, tot complert i instal·lat inclosa la realització 
de desguàs i ventilació necessàries en el local. 
Quan s'instal·li un comptador per local o habitatge, l’amidament es farà per unitats (ut) totalment acabades, inclosos treballs i materials 
auxiliars necessaris. La presa a la xarxa de subministrament es realitzarà d'acord amb les normes de la Companyia Subministradora 
s’amidarà i abonarà per unitat (ut) tot inclòs. 
 

18.1.3. Conduccions 
Seran de coure, d'acer o de polietilè. Si van enterrades es protegiran contra la corrosió. El reblert de les rases es farà per capes 
successives aplanades, restant prohibit l'ús de sorra, escòria o grava. 
Es col·locaran dispositius accessibles per a evacuació de condensacions o purgues. No s'instal·laran sota locals habitats, clavegueres o 
altres canalitzacions enterrades. Les canonades de diàmetres inferiors a dotze mil·límetres (12 mm) hauran d'anar grapades cada metre i 
les superiors, cada dos metres (2 m). En travessar murs, envans o forjats, es protegirà la canonada mitjançant maneguets de diàmetre 
superior, que es massillarà amb material elàstic. 
Les claus de pas seran les generals a l'escomesa de l'edifici, una per la presa a cada usuari i les altres per cada aparell de consum. 
 
Amidament 

Les conduccions s’amidaran per unitats d'habitatge totalment instal·lat, incloent la part proporcional de claus de gas, porgadors, fixacions, 
excavació i reblert de rases, així com tots els treballs, inclosos assaigs necessaris per a la posada en servei, totalment acabada. 
 
18.1.4. Cuines de gas 

Es consideraran les cuines que utilitzin com a combustibles gas natural o gasos liquats del petroli (butà, propà, aire propanat) mitjançant 
l'adequada instal·lació de cremadors. Tots aquests tipus de cuines els haurà d'aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia. 
Les cuines per gasos liquats del petroli i les característiques dels elements que les composen s'ajustaran a la construcció d'aparells d'ús 
domèstic que utilitzin com a combustible els gasos liquats del petroli, i les Normes Bàsiques d'instal·lació de gas en edificis habitats. 
Per les cuines amb gas natural s'adoptaran la normativa vigent al respecte. 
 
18.1.5. Dipòsits de combustible 
Els dipòsits de combustible compliran la normativa vigent i les normes de les Companyies Subministradores. 
 
SISTEMA EVACUACIÓ 

 
19. SUBSISTEMA LÍQUIDS – AIGÜES 

 
19.1. Xarxes de sanejament 
Sistema d’evacuació dels residus urbans dirigit a eliminar-los o evacuar-los. Les xarxes de sanejament poden ser verticals o horitzontals. 
 
19.1.1. Xarxes de sanejament vertical 
La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents elements: 
 -Xarxa horitzontal de desguàs d'aparells 
 - Baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses 
 - Xarxa de canonades de ventilació 
El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, per tal d'aconseguir una circulació normal per gravetat. Serà estanca i no presentarà 
exsudacions ni estarà exposada a obstruccions. 
La xarxa restarà fermament subjecte als paraments i amb espai suficient per a absorbir les dilatacions normals del material. 
La distancia entre elements de subjecció serà la següent, segons els diferents elements: 
Per fosa: tres metres en baixants 
Per ferro galvanitzat: tres metres i mig en baixants 
Per coure: tres metres en baixants i dos metres i mig en trams horitzontals 
Per plàstics (PVC, polipropilè, fibra reforçada de vidre): un metre i mig en baixants i un metre i vint centímetres en trams horitzontals. 
Per zenc: dos metres. 
Els elements de subjecció es col·locaran a les copes de les canonades corresponents. Les canonades seran totes de marca reconegudes 
i sancionades per la pràctica. 
 

19.1.1.1 Sifons 

Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. Hauran de col·locar-se el més pròxim possible del 
desguàs de l'aparell. 
 

19.1.1.2. Caixes sifòniques. 
S'empraran per desguassar un aparell o conjunt d'aquests, degudament agrupats. Tindran un diàmetre mínim de cent mil·límetres (100 
mm.) i una alçada mínima de cent cinquanta mil·límetres (150 mm.) amb una tanca hidràulica de cinquanta a setanta mil·límetres (50 a 70 
mm.) 
 
19.1.1.3. Desguàs d'aparells 

Es realitzarà amb tubs de polipropilè, PVC,  polièster reforçat, o polietilè a pressió, que puguin suportar una pressió hidrostàtica de dues 
atmosferes (2 at.). 
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19.1.1.4. Ventilació de la xarxa de sanejament 

Serveix per a evitar el dessifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels aparells. 
La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt la coberta; secundària, amb canonades pròpies de ventilació per a 
airejar els baixants o els desguassos dels aparells. 
 
Amidament  

S’amidarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals (ml) de baixant instal·lada, incloent en el preu la part proporcional 
d'ancoratges, tubs de ventilació necessaris, registres, peces especials, sifons o caixes sifòniques, desguassos dels aparells indicats en els 
plànols corresponents, així com els ajuts necessaris d'altres oficis per a la definitiva col·locació i posada en servei de la instal·lació 
complint tot això la normativa vigent i d'acord amb les instruccions dictades per la Direcció Facultativa. 
 

19.1.2. Xarxa de sanejament horitzontal 
Comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres o fecals i greixoses o sabonoses, per a conduir-les a la xarxa general de 
clavegueram o al sistema de depuració previst en el Projecte. Els materials a emprar en les canonades, que es troben definits en el 
Projecte, podran ser de formigó vibroprensat, gres, fossa, polipropilè, polièster reforçat, polietilè a pressió o clorur de polivinil (PVC), 
havent de ser totes de marques reconegudes i sancionades per la pràctica. 
Les rases seran de tal manera que la canonada anirà enterrada a les cotes indicades en el Projecte o segons instruccions de la Direcció 
Facultativa. En cas que no figuri en els plànols el corresponent perfil longitudinal s'aprofundirà a un metre i vint centímetres de fondària 
(1,20 m.) con a mínim, que podrà disminuir-se si la canonada es troba sota la solera d'un pis. 
Una vegada obertes les rases que allotjaran la conducció, s'instal·larà sobre una solera de deu centímetres (10 cm.) de formigó HA-175, 
amb el pendent adequat, a fi de construir un llit rígid. 
Els tubs s'uniran mitjançant anellat de rajola borda o protecció de formigó. Qualsevol canvi de direcció, reducció o empalmament 
s'efectuarà amb peces especials o mitjançant pericons, segons el tipus de canonada de que es tracti. 
Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals de manera que no se sotmetin a flexions, amb els 
ganxos metàl·lics que s'empren protegits contra la corrosió. En les canonades de foneria, els ganxos no es distanciaran més d'un metre i 
mig; en les de plàstic, aquesta distància no superarà els setanta-cinc centímetres. (1,50 m. i 0,75 m.) 
 
Amidament  

La xarxa horitzontal de sanejament s’amidarà en metres lineals (ml) de canonada col·locada, inclosa la part proporcional d'excavació, 
solera de suport, rebliment, Junts, ganxos d'ancoratge, peces especials, obertura de passos en murs, fonaments i forjats, de manera que 
quedi totalment acabada d'acord amb les indicacions del Projecte i la normativa vigent. 
 
19.1.3. Sistemes de depuració 
Tan sols s'autoritzaran a les zones on no hi hagi xarxa de clavegueram. La seva missió serà que l'aigua residual surti més clarificada, 
sense matèries grosses que danyin el sistema d'absorció posterior, sense poder de contaminació. 
Cal diferenciar els següents sistemes de depuració: fosses sèptiques, filtres biològics i tancs de depuració. 
Aquests sistemes poden ser prefabricats (filtres biològics), o construïts “in situ”, mitjançant obra del ram de paleta.  
Es prohibirà el vessament d'aigües pluvials als diferents sistemes de depuració. Si és de diversos compartiments, les aigües pluvials 
poden portar-se a l'últim o bé a l'àrea d'absorció. En tots els sistemes es disposaran de tapes mòbils de registre i hauran de disposar de 
ventilació adequada per a impedir la concentració de gasos. 
 
Amidament  

S’amidarà per unitats (ut) segons previsions del Projecte i instruccions de la Direcció Facultativa. Incloent-se en el preu d'abonament totes 
les operacions necessàries per la seva posada a l'obra, inclòs el subministrament, la connexió a la xarxa de sanejament de l'edifici, així 
com l'excavació i rebliment per l’ allotjament del sistema de depuració (fossa, filtres, tancs) 
 
19.1.4. Elevació d'aigües brutes 
Comprèn aquesta partida els equips de bombeig necessaris quan el col·lector general està més alt que el final de la xarxa de sanejament 
de l'edifici. 
Hauran d'instal·lar-se dues bombes perquè, en el cas que en falli una, pugui funcionar l'altra. 
 
Amidament  

S’amidarà i abonarà per unitat (ut) d'equip complet instal·lat totalment acabat, posat en funcionament i fetes les proves de càrrega 
corresponents, inclosos els ajuts i instal·lacions necessàries per a deixar la instal·lació d'acord amb  les previsions del Projecte, la 
normativa vigent i les directrius donades per la Direcció Facultativa. 
 
20. SUBSISTEMA GASOS – FUMS I BAFS 

 
20.1. Xunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació 
Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per l'evacuació de vapors i fums, en cuines i/o 
xemeneies i ventilació forçada en lavabos. 
 
Amidament  

S’amidaran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixes d'aspiració, comportes de tanca i ajuts adients per 
col·locar-los, d'acord amb el Projecte, la normativa vigent i les directrius donades per la Direcció Facultativa. 
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SISTEMA TRANSPORT 

 
21. SUBSISTEMA ASCENSOR – MUNTACÀRREGUES 

 
21.1. Aparells de transport 
S'aplica aquest capítol als aparells elevadors de persones o mercaderies, que funcionen en els edificis mitjançant cabines penjades per 
cables, guies o qualsevol altre sistema, accionats per energia elèctrica o d'altre tipus. 
Les parts de que es composa un equip d'ascensor son: 
 - Elements de comandament 
 - Cambril 
 - Guies pel cambril i del contrapès 
 - Contrapès 
 - Grup tractor 
 - Presa elèctrica 
 - Cables de suspensió 
 - Dispositius de seguretat 
 - Portes d'accés 
 - Recinte 
Les unitats o equips d'ascensor que s'instal·lin seran de marques reconegudes, amb experiència amb aquest tipus d'instal·lacions i 
presentaran a la Direcció Facultativa les fitxes de característiques i justificació del compliment de les disposicions del Reglament 
d'Indústria, sobre aquest tema. 
El tipus i sistema de maniobra, velocitat i número de parades venen definits en el Projecte. 
 
Amidament  

L'abonament i amidament es realitzarà per unitats totalment instal·lades i posades en servei, incloent ajuts d'altres industrials, com ram de 
paleta, electricitat i pintura, totalment acabades. 
 
SISTEMA SEGURETAT 

 
22. SUBSISTEMA CONTRAINCENDIS 

 
22.1. Contra el foc 
La protecció contra el foc es realitzarà prenent les mesures de seguretat establertes en la normativa vigent, en funció del tipus d'edificació 
en dos camps específics: 
-   Suprimir  les possibles causes que puguin produir un incendi. 
-   Evitar la propagació. 
Es complirà en tot moment els requeriments de la normativa vigent. 
Les mesures seran de: 
Protecció d'incendis dels elements constructius. 
Instal·lacions de protecció d’incendis. 
 
22.2. Protecció d'incendis 
Els processos d'ignifugació o revestiments protectors del foc d'estructures o d'altres elements d'obra, venen especificats en el Projecte i 
s'executaran d'acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa.  
Els materials que s'hauran d'emprar tindran certificats de garantia i d'assaigs, atorgats per entitats competents, havent-los de presentar el 
contractista i/o constructor a la Direcció Facultativa, per a l’aprovació, abans de la seva col·locació a l'obra. 
 
Amidament  

L’amidament i l'abonament es realitzarà en metres quadrats d'ignifugació o revestiment, incloent-se en el preu tots els treballs auxiliars 
necessaris. 
 
22.3. Instal·lacions de protecció d'incendis 
Aquest capítol comprèn el conjunt d'instal·lacions i equips de protecció d'incendis de l'edifici i que es defineixen en el Projecte, complint la 
normativa vigent. 
Classes d'instal·lacions:  
A. - Instal·lacions de detecció automàtica d'incendis, compostes per: 
 Equips de control i senyalització 
 Detectors 
 Fonts de subministrament d’aigua 
 Elements d'unió entre els anteriors 
B. - Instal·lació d'extinció, compostes per: 
 Instal·lació de boques d'incendi 
 Instal·lació d'hidrants 
 Instal·lació de columna seca 
 Instal·lació d'extintors mòbils 
 Instal·lació de sistemes fixes d'instal·lació. 
C. - Instal·lacions d'alarma, compostes per: 
 Instal·lació de polsadors d'alarma 
 Instal·lació d'alerta 
 Instal·lació de megafonia 
D. - Instal·lacions d'emergència, compostes per: 
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 Instal·lacions d'enllumenat d'emergència i senyalització 
 Instal·lació de ventilació de vestíbuls d'independència 
 
Amidament  

Cadascun dels tipus d'instal·lació definits en aquest capítol s’amidarà per unitat (ut) completa d'instal·lació definida en el Projecte, incloent 
en el preu tots els ajuts del ram de paleta o altres industrials necessaris per la completa posta en servei de la instal·lació, segons Projecte i 
Normativa vigent. 
 
23. SUBSISTEMA PARALLAMPS 

 

23.1. Definició Parallamps 
Quan calgui la instal·lació de parallamps, aquests seran del tipus que s'indiqui al Projecte, instal·lant-se d'acord amb la normativa vigent i 
les indicacions del fabricant; s'empraran equips de primera qualitat i marca reconeguda. 
 
Amidament  

L’amidament i l'abonament d'aquest apartat es realitzarà per unitat d'equip de parallamps instal·lat, incloent en el preu totes les obres i 
ajuts d'altres oficis necessaris per la seva completa posta en servei. 
 

SISTEMA COMUNICACIONS 

 
24. SUBSISTEMA TELECOMUNICACIONS 

 
24.1. Comunicació 
 

24.1.1. Antenes 
Aquesta partida comprèn la instal·lació dels sistemes de captació, distribució i presa de senyals de televisió i ràdio en els edificis. 
Els elements que constitueixen la instal·lació són: 
 - L'equip de captació 
 - L'equip d'amplificació i distribució 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que fixen les normes vigents. 
Totes les conduccions a l'interior de l'edifici es col·locaran encastades. 
 
Amidament  

L’amidament es realitzarà per unitat completa d'instal·lació, amb els punts de presa que s'indiquen en el Projecte, incloent la part 
proporcional d'ajuts d'altres industrials i d’inici. 
 
24.1.2. Telefonia 
Aquest capítol comprèn la instal·lació interna de l'edifici de la xarxa telefònica, des de la presa de la Companyia fins a cada punt de presa. 
Les parts que inclouen la instal·lació són: 
 - Presa xarxa general 
 - Canalització d'enllaç fins l'armari de distribució 
 - Canalització de distribució, amb caixes de pas, armaris de registre i punts de presa. 
La instal·lació s'executarà amb el número d'elements i punts de presa que s'indiquen en els plànols i seguint les prescripcions de la 
Direcció Facultativa, Companyia i normativa vigent. 
Tota la instal·lació es realitzarà encastada amb tub de plàstic, realitzant les derivacions i canvis de direcció mitjançant caixes de registre 
encastades. 
 
Amidament  

L’amidament es farà per unitats (ut) d'instal·lació, diferenciant dues partides independents que són: 
- Presa a la xarxa general, canalitzacions i armari d'enllaç totalment instal·lats, amb tots els treballs, peces, materials i ajuts necessaris. 
- Unitats de xarxa de distribució interior, incloent en el preu la part proporcional de caixes d'empalmaments i presa, materials, operacions i 
ajuts necessaris per acabar completament la instal·lació. 
 
24.1.3. Interfonia 
La instal·lació de porter electrònic o "video-porter", es composa del quadre general, instal·lat en el vestíbul de l'edifici i els telèfons amb 
obertura automàtica de la porta, en els diferents locals o habitatges. 
Els equips seran de marca reconeguda i per la instal·lació se seguiran les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa. 
 
Amidament 

S’amidarà per unitat completa d'equip instal·lat i posta en servei, incloent el preu tots els ajuts i materials necessaris. 
 
SISTEMA ESPECIAL 

 
25. SUBSISTEMA PANELLS SOLARS TÈRMICS. 

 

25.1. Pannells solars tèrmics 

Aquest capítol comprèn la col·locació i la instal·lació dels pannells solars tèrmics. 
La posició, manteniment i muntatge de tots els components del conjunt de la instal·lació serà la indicada en els plànols i seguint les 
prescripcions de la Direcció Facultativa, del fabricant i la normativa vigent. 
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25.1.1. Definició 

Una instal·lació solar tèrmica està formada per un conjunt de components encarregats de realitzar les funcions de captar la radiació solar, 
transformant-la en energia tèrmica i cedir-la a un fluid de treball. Per últim s’emmagatzema aquesta energia de forma eficient, en el mateix 
fluid de treball dels captadors o es transfereix a un altre per poder-la utilitzar en els punts de consum. Aquest sistema es complementa 
amb la producció d’energia tèrmica per sistema convencional auxiliar que pot o no estar integrat dins de la mateixa instal·lació. 
 
25.1.2. Sistemes 

Els sistemes que conformen la instal·lació són els següents: 
 - Sistema de captació 
 - Sistema d’acumulació 
 - Circuit hidràulic 

- Sistema d’intercanvi 
- Sistema de regulació i control 
- Equip d’energia convencional auxiliar 

 
Amidament 

S’amidarà per unitat completa d'equip instal·lat i posta en servei, incloent el preu tots els ajuts i materials necessaris, segons les 
especificacions de  la Direcció Facultativa. 
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Aquestes instruccions d’ús i manteniment conformen un document genèric perquè serveixi a 
l’arquitecte com a guia i que cal complementar i adaptar a les característiques específiques de 
l’edifici projectat. 
 
Respecte al Codi Tècnic de l’Edificació les presents instruccions tenen en compte els requisits 
específics de cada DB que caldrà incorporar a mesura que es faci obligatòria la seva aplicació 
d’acord amb els períodes transitoris fixats pel R. D. 314/2005 de 17 de març.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Índex (en funció dels capítols d’aquest document) 

 
 
Instruccions d’ús i manteniment 

 
 

Pàgina 
Introducció 3 
Fonaments 4 
Estructura 5 
Cobertes 7 
Façanes 8 
Zones d’ús comú 9 
Habitatges i/o locals 11 
Instal·lació d'aigua 12 
Instal·lació d'electricitat 14 
Instal·lació de gas 16 
Instal·lació de desguàs 17 
Instal·lació de calefacció 18 
Instal·lació de climatització 20 
Instal·lacions telecomunicacions 21 
Instal·lació de porter automàtic 22 
Instal·lació d’aparells elevadors 22 
Instal·lacions per la recollida i evacuació de residus 23 
Instal·lació de protecció conta incendis 24 
Instal·lació de ventilació 25 
Instal·lació de dipòsits de gas-oil 25 
Instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària 26 
Instal·lació solar fotovoltaica 27 

 
Nota: els textos en blau es refereixen exclusivament a edificis d’habitatges. 
Nota: els textos en lila es refereixen exclusivament a edificis d’ús diferent al d’habitatge.
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Introducció 
 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, 
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
 

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 

funcional i estètic. 
• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 

tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es 
destaquen: 
 

• Codi Civil. 
• Codi Civil de Catalunya 
• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
• Legislacions sobre els Règims de propietat. 
• Ordenances municipals. 
• Reglamentacions tècniques. 

 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal : 
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 de 
juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels  Estatuts específics de 
la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament de Règim 
Interior. 
 
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, 
i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de 
mantenir en bon estat de conservació els elements constructius i les instal·lacions - siguin comunes o 
privatives - i contribuir a les despeses generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu 
coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal 
de l'edifici. 
 
És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a 
Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments 
Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de 
l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.  
 
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats. 
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Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als 
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal:   Situació: 

Llar - residència C/ Poble Nou del Delta, 25-33 
AMPOSTA (T) 

Usos subsidiaris: Situació: 

  

  

  

  

 
Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a 
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 
Llibre de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 
instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 
Fonaments – Elements de contenció  
 
I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva 
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de 
salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels 
elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
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projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les 
condicions resistents del subsòl.  

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) 
o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar 
les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres. 

• Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun 
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament 
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les 
mesures adients. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
• Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau 

de impermeabilització exigit. 
 
 
Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, 
canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les 
quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre 
els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre 
d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de 
forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones 
de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  
Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300) – – 
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Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C 

Zones de reunió (llevat 
les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 
en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, etc.) 5– (500) 4 – (400)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 3 - (300) 

D 
Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 
 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) 

......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 
zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així 
com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan 
contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han 
de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 
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• S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves 
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre 
d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de l’estructura. 
• Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 

estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
 
 

Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 

  

  

  

  

 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar 
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o 
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de 
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar 
una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de 
ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de 
brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius 
com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, 
aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció 
no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, 
aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, 
els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant 
les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, 
proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que 
no alterin les seves prestacions inicials. 
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Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures 
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig 
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en 

bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, 

xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, 
claraboies, entre d'altres). 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de la coberta. 
• Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 
• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb 

paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, 
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

 

Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les 
mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de 
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements 
de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han 
de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els 
revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a 
les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
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Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de 
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes 
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, 
s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol 
cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. 
És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o 
elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al 
Servei de Bombers. 

• Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, 

persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de les façanes. 
• Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  

fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, 
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 

 
 
Zones interiors d’ús comú  

 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat 
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  
 
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que 
puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas 
d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, 
enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres). 
 
Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació 
i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a 
magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres 
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zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element 
aliè. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, 
el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o 
pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les 
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar 
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i 
salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin 
especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel 
seu fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  

• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin 
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant  les mesures genèriques 
que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de 
l’edifici:   

 
Accions: 

- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la 
propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho 
consideri necessari avisi al Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són 
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba 
mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la 
finestra ni despenjar-se per les façanes. 

 
Evacuació: 

- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment avisada, 
no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les instruccions 
dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu defecte, de la 
senyalització d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui 
recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta 
evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins que surti de 
l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, 

retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.  
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
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• Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments 
interiors de les zones d’ús comú. 

• Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar 
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida 
d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar. 

• Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin 
signes d'oxidació. 

 
 
Interiors d’habitatges i/o locals 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A l’habitatge i/o local no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant prohibit 
desenvolupar activitats perjudicials, perilloses, incòmodes o insalubres que puguin afectar 
negativament a altres usuaris o als elements i les instal·lacions comuns i , per tant, a les 
prestacions d’habitabilitat, de funcionalitat i de seguretat de l’edifici.  
 
El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d’acord amb les 
característiques de la divisòria, i efectuar prèviament les comprovacions a l’abast per evitar afectar 
les instal·lacions encastades (xarxes d'electricitat, aigua, calefacció, desguàs, etc.). 
 
No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, especialment les de traçat 
horitzontal o inclinat ja que, a més de poder afectar a altres instal·lacions, pot perillar l’estabilitat de 
l’element.  
 
En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al sostre, ni 
s'anul·laran els registres i/o sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel manteniment de l’edifici. En 
el cas de revestiments aplicats directament al sostre la subjecció es farà mitjançant tacs i cargols. 
 
No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar, que al 
obrir-les, les manetes colpegin la paret i la facin malbé. 
 
Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel fabricant. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
Les obres a l'interior de l'habitatge o local es poden realitzar sempre que no afectin elements 
comuns de l'edifici. No s'iniciaran sense el permís de la propietat o comunitat de propietaris, hauran 
de complir la normativa vigent i disposar de la corresponent autorització municipal. En el cas que 
es modifiquin envans es necessitarà el projecte d'un tècnic competent. 

 
Neteja: 
 
Els elements interiors de l'habitatge o local (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de 
netejar per conservar el seu aspecte i les seves condicions d'ús i salubritat. Sempre s’ha de vigilar 
que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que 
es vol netejar i seguir les instruccions donades pel seu fabricant. En general no es formaran tolls 
d’aigua, ni s’utilitzaran àcids ni productes abrasius.  
 
Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions donades pel 
fabricant. En el cas de l’existència d’encimeres de marbre no han d'entrar en contacte amb àcids 
(vinagre, llimona, etc.) que les puguin tacar irreversiblement. 
 
Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums de la cuina, ja que poden 
provocar incendis. 
 
S’ha evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos de 
matèries inflamables, etc., ja que són un risc d'incendi. Cal tenir cura amb l'emmagatzematge de 
productes inflamables (pintures, benzines, dissolvents, etc.), evitant que estiguin a prop de fonts de 
calor, no acumulant-ne grans quantitats i ventilant periòdicament.  
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Els residus de cada habitatge o local s’han de separar i emmagatzemar en els dipòsits i/o cubells 
ubicats a la cuina o espais destinats a tal fi per a cada una de les cinc fraccions: envasos lleugers, 
matèria orgànica, paper/cartró, vidre, i varis. Els residus tòxics i perillosos (envasos de pintures, 
vernissos i dissolvents, piles elèctriques, restes d’olis, material informàtic, cartutxos de tinta o tòner, 
fluorescents, medicaments, aerosols, fluorescents, entre d’altres) s’han de portar a punts 
específics d’abocament. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el Pla de 
manteniment, l'usuari està obligat a efectuar al seu càrrec les petites operacions de manteniment i 
reparació causades per l'ús ordinari de l'habitatge o local. Aquestes operacions sovint no tenen una 
periodicitat específica, caldrà fer-les segons l'ús que es fa, o bé si apareixen símptomes que alertin 
de la necessitat d'executar-les. En cas de dubte és convenient demanar consell a un professional. 
 

• Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si s’escau, 
l’acumulació de fulles o brossa en els desguassos. 

• Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de greixar perquè 
funcionin amb suavitat.  

• Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les 
balconeres s’han de netejar. Les cintes de les persianes enrotllables s'han de revisar i 
canviar quan presentin signes de deteriorament.  

• En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els carregaments 
entre els aparells sanitaris i els paviments i/o paraments, substituint-les per unes de noves 
quan presentin deficiències. 

• Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i s'han de 
repintar d’acord amb el seu envelliment. 

• Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de manteniment 
donades pel fabricant. 

 
Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus habitatges o locals als 
operaris convenient acreditats per que es puguin efectuar les operacions de manteniment i les 
diferents intervencions que es requereixin per a la correcta conservació de l’edifici. 

 
 

Instal·lació d'aigua 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  
 
Tipus de subministrament: 

 

Situació clau general de l’edifici: 

 

Tipus comptadors: Situació: 

  

Local/habitatge: Situació clau de pas 
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Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a 
la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels 
desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els 
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc 
per a penjar-hi objectes. 
 
Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que alimenten 
les diferents zones humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten independitzar-los en cas 
d’avaria.  
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

• Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de 
fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  

• Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si 
s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en 
aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels 
inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  

• No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la 
banyera. La rentadora i rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena càrrega per optimitzar 
el consum d’aigua. 

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les 
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i 
l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües del 
municipi així ho especifica).  
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador especialitzat i 
d’acord amb la normativa vigent.  
 
Neteja:  
 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva 
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. 
Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció 
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden 
lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

• En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o 

zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a 

tercers. 
• En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es 

glacin. 
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II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
• Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de 

tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel 
fabricant. 

• Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i de 
l’aigua calenta sanitària. 

• Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb hidromassatge 
d’ús col·lectiu (piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o d’hidromasatge i d’altres). 

 
El manteniment de la instal·lació d’aigua situada des de la clau de pas general de l'edifici fins a la 
clau de pas dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de 
propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o 
local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 
 

 
Instal·lació d'electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: 

 

Tipus comptadors: Situació: 

  

Habitage/pis: Potència instal·lada (w) Situació del quadre de dispositius de comandament i 
protecció: 

   

   

   

 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot 
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de 
cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència 
màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. 
Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 
subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat 
per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de Transformació de l'empresa de 
subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa 
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència 
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament 
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor 
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  
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En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de la llar. Si es vol deixar algun aparell 
en funcionament, com la nevera, no es tancarà l’IGA però sí els interruptors magneto tèrmics dels 
altres circuits. 
  
No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. 
S'extremaran les mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics, 
essent molt convenient tapar els endolls amb taps de plàstic a l’efecte. 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució 
per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius 
respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les 
distàncies mínimes de seguretat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la 
potència contractada i amb una empresa autoritzada. 
 
Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 

• Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades 
foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de 
que es facin urgentment les mesures oportunes.  

• Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un 
altre tipus de combustible.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
• Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la 

instal·lació.  
 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 
 
El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció de l'edifici i 
el quadre de dispositius de comandament i protecció dels espais privatius (habitatge o local) 
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació 
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situada entre el quadre de comandament i protecció de l’habitatge o local i els aparells d’aquests 
correspon a l'usuari. 
 

Instal·lació de gas  
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de gas s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de 
seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de gas: Tipus de subministrament: 

  

Situació clau general de l’edifici: 

 

Tipus comptadors: Situació: 

  

Local/habitatge: Situació clau de pas Aparells instal·lats o a instal·lar : 

   

   

   

 
Els armaris o cambres de comptadors de gas, les sales de màquines o les zones de dipòsits no 
han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són 
d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament i a l'empresa que faci el 
manteniment.  
 
Els tubs del gas no s'han de fer servir com a connexions a terra dels aparells elèctrics ni tampoc 
per a penjar-hi objectes. 
 
Els tubs flexibles de connexió del gas als aparells no han de ser més llargs d'1,50 metres. Han de 
dur imprès que acompleixen les exigències normatives i s'ha de vigilar que el seu període de 
vigència no hagi caducat. Cal assegurar-se que el tub flexible i els broquets de connexió estiguin 
ben acoblats i no ballin. No hi ha d'haver contacte amb cap superfície calenta com, per exemple,  la 
part posterior del forn. 
 
Als espais on hi ha conduccions o aparells de gas no es poden tapar les reixetes de ventilació a 
l'exterior ja que modifiquen les condicions de seguretat de la instal·lació. 
 
En absències llargues cal tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació de gas de la llar, local o 
zona. Durant la nit és millor fer el mateix si no ha de quedar cap aparell de gas en funcionament.  
 
Si hem d'absentar-nos, encara que només sigui un instant, no deixar mai els focs de la cuina 
encesos. 
 
Els aparells privatius connectats a la xarxa es manipularan seguint les instruccions d'ús 
proporcionades pels seus fabricants. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
comunes de gas, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 
les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució 
per part d’un instal·lador autoritzat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, amb 
la companyia subministradora i amb un instal·lador autoritzat. 
 
Neteja: 
 
Els cremadors dels aparells que funcionen amb gas han de mantenir-se nets 
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Incidències extraordinàries: 
 

• Si es detecta una fuita de gas caldrà: 
- No encendre llumins, ni prémer timbres o mecanismes elèctrics ja que produeixen 

espurnes. 
- Tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació del pis, local o zona. 
- En situació d’inici de foc – i si es possible - es pot intervenir amb un drap mullat o 

be amb un extintor. 
- Ventilar l'espai obrint portes i finestres. 
- Avisar immediatament a una empresa instal·ladora de gas autoritzada o al servei 

d'urgències de la companyia subministradora. 
• Si la flama dels cremadors es sorollosa, inestable i presenta juntes groguenques o 

ennegrides, o aquella s’apaga fàcilment, s’han de fer revisar per un instal·lador autoritzat. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de xarxa de gas tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió i neteja cambres o armaris de comptadors. 
• Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 
• Inspecció de les instal·lacions privatives (habitatges i locals) de l’edifici. 

 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
El manteniment de la instal·lació de gas situada entre la clau de pas general de l'edifici i la clau de 
pas dels espais privatius correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El 
manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o local i els aparells 
d’aquests correspon a l'usuari. 
 
 

Instal·lació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, 
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids 
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de 
desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o 
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i amb 
una empresa especialitzada.  
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Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per 
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels 
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs 
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè 
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot 
malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

• Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es 
revisaran els sifons i les vàlvules. 

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) 
i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els 
escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió de la instal·lació. 
• Neteja d’arquetes. 
• Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i 

bombes d’elevació 
 
El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o local) correspon a la 
propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació i aparells situats dins 
l’espai de l’habitatge o local correspon a l'usuari. 
 
 
Instal·lació de calefacció  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 

 

La instal·lació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de calefacció: 

 

 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats 
les temperatures de l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva 
freqüència.  
 
En el cas de que la calefacció consti de caldera i radiadors d’aigua calenta caldrà seguir les 
instruccions donades pel fabricant i les que es donen a continuació : 

- Engegar la calefacció amb un nivell d'aigua del circuit correcte. 
- Si s'ha d'afegir aigua al circuit fer-ho en fred. 
- Si la temperatura de la caldera sobrepassa els 90ºC cal desconnectar la 

instal·lació i avisar l'instal·lador. 
- Purgar periòdicament els radiadors d'aigua quan es sentin sorolls de l'aigua 

circulant pel seu interior. Per purgar-los cal que la instal·lació estigui funcionant i es 
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descargoli lleugerament els cargols de la part superior dels radiadors fins que 
notem que no surt aire i comença a sortir aigua. 

- Els radiadors no es poden tapar amb objectes ja que decreix considerablement el 
seu rendiment. 

- Les temperatures recomanables per regular els termòstats són 21ºC de dia i 18ºC 
de nit. 

 
En el cas d'utilitzar estufes portàtils o plaques no s’han de cobrir i s'han de mantenir lluny de 
qualsevol objecte que es pugui inflamar, com cortinatges, roba de llit, mobles, etc. Cal educar els 
infants en l'ús de les estufes ja que, en moure-les, poden apropar-les als objectes esmentats 
anteriorment. Si no es prenen precaucions d’una ventilació permanent no s'ha de deixar cap estufa 
de butà encesa a l'habitació mentre es dorm. 
 
Les sales de calderes no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar 
periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes 
estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a 
l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
calefacció comunitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  
 
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local cal que es faci amb un instal·lador autoritzat i 
d’acord amb la normativa vigent. 
 
 
 
 
Neteja: 
 
La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre 
d’acord amb les instruccions del fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el 
funcionament de la instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment 
de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  

• En cas de poder actuar davant d’una fuita d’aigua caldrà: 
- Tancar la instal·lació. 
- Desconnectar l'electricitat de la zona afectada. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o 

zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a 

tercers. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió i neteja de les sales de màquines. 
• Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 
• Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici. 

 
El manteniment de la instal·lació de calefacció comunitària fins a la clau de pas dels espais 
privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El 
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manteniment de la instal·lació a partir de la clau de pas situada a l’interior de l’espai privatiu 
correspon a l'usuari. 

 
 
Instal·lació de climatització 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les 
quals s’han dissenyat les instal·lacions. 
 
Tipus de climatització: 

 

 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats 
les temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la 
seva freqüència.  
 
No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment a les 
cobertes tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de 
propietaris. 
 
Per a la correcta utilització de la instal·lació de cada habitatge o local caldrà seguir les instruccions 
donades pel fabricant. 
 
Les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar 
periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. 
Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que es fa 
càrrec del manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació 
comunitària de climatització, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada. 
 
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local, cal que es faci amb una empresa especialitzada i 
d’acord amb la normativa vigent. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la 
instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè 
es facin urgentment les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 
• Revisió i neteja de les sales de màquines. 
• Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 
• Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici. 
• Revisions, neteges i desinfeccions dels equips de climatització amb torres de refrigeració, 

condensadors evaporatius o, en general, dels equips de la instal·lació que puguin produir 
aerosols amb l’aigua que utilitzen pel seu funcionament. 
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El manteniment de la instal·lació de climatització comunitària fins els espais privatius (habitatge o 
local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la 
instal·lació a partir del seu accés als espais privatius correspon a l'usuari. 
 

Instal·lació de telecomunicacions 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint 
les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Les instal·lacions de telecomunicacions permeten els serveis següents: 
 
• Servei de telefonia (també inclou la contractació del servei d’ADSL). 
• Servei de televisió terrestre, tan analògica com digital. 
• La instal·lació comuna també permet rebre la televisió per satèl·lit sempre i quan 

s’instal·li, entre d’altres, una antena parabòlica comunitària i els corresponents 
codificadors. 

• La instal·lació està prevista per poder col·locar una xarxa de distribució de dades per 
cable. 

 
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot 
seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
 
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci 
el manteniment o instal·ladors autoritzats.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació 
de telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu 
doncs poden perjudicar la qualitat del so o imatge d’altres usuaris. 
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o 
registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa 
especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera 
ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir. 
 
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la 
instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de 
l’operadora contractada.  
 
El manteniment de la instal·lació a partir del registre d’enllaç, situat al punt d’entrada general de 
l’edifici, fins als Punts d’accés a l’usuari, situat a l’interior dels espais privatius, correspon a la 
propietat o comunitat de propietaris de l’edifici. A partir d’aquest punt el manteniment va a càrrec de 
l’usuari. 
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Instal·lació de porter electrònic 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació del 
porter electrònic, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 
les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada. 
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-porter, o en la xarxa 
(mecanismes i/o registres desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació del porter electrònic 
proporcionades pels seus fabricants o instal·ladors. 
 

Instal·lació d’aparells elevadors  
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Els aparells elevadors s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de seguretat i funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Les càrregues màximes admeses dels aparells elevadors i el número màxim de persones estan 
especificades en la placa situada en un lloc visible de la cabina. 
 
Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues i no es pot fumar al seu interior. Els 
nens que no vagin acompanyats de persones adultes no poden fer ús de l'ascensor. 
 
La sala de màquines no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació i s'ha de netejar periòdicament. 
Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el 
manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació dels 
aparells elevadors, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 
les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observa que falla un mecanisme, s'ha d'aturar el servei, col·locar el rètol "No funciona" 
i avisar als responsables del manteniment de l’edifici. 

• Si l'ascensor es para entre dues plantes cal conservar la calma, no intentar sortir-ne, 
prémer el botó corresponent a l'alarma o, si n’hi ha, comunicar-se pel telèfon amb el 
conserge o amb l’empresa de manteniment, i esperar l'ajut. La majoria d’empreses de 
manteniment tenen servei d’urgència pel rescat i el seu telèfon és a la cabina. Davant la 
impossibilitat d’efectuar les operacions esmentades i en cas necessari cal trucar al Servei 
de Bombers. 



Novembre 2006. Instruccions d’ús i manteniment. OCT / Oficina de manteniment del COAC, pàgina 23 de 27  

• En cas d'accident serà obligat posar-ho en coneixement d'un organisme territorial 
competent i de l'empresa encarregada del seu manteniment. L’aparell no tornarà a posar-
se en marxa fins que, prèvia reparació i proves pertinents, l'organisme territorial competent 
ho autoritzi. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació dels aparells elevadors tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspecció i revisió dels aparells elevadors. 
 
Si la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa encarregada del seu manteniment està 
obligada a clausurar el servei per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 

 
Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus 
 
 I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint-se les prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de recollida municipal: 

 

 
En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada 
fracció s’aboqui a la boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres. 
Els envasos lleugers i la matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos tancats, i els envasos de 
cartró que no entrin per la comporta s’introduiran trossejats i no plegats. 
 
El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació, s'han de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels 
desguassos.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions per 
la recollida i evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del  
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.  

 
II. Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les 
instal·lacions.  
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Instal·lació de protecció contra incendis 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

  

  

  

  

  

 
No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva 
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin 
obstaculitzar la sortida.  
 
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – es 
pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del 
tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els 
d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment 
perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu 
correcte estat.  

• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin 
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques 
donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla 
d’emergència de l’edifici.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 
 
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis 
comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la 
propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre. 
 

 
Instal·lació de ventilació 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
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La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

  

  

  

  

  

 
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les 
extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.). Tanmateix no es poden connectar els 
extractors de cuines a les xemeneies de les calderes i a l’inrevés. 
 
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
 
 
 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat.  
 
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu doncs 
poden perjudicar la correcte ventilació de l’habitatge, local o zona i, per tant, la salubritat dels 
mateixos. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  
• Revisió sistemes de comandament i control. 

 
El manteniment de la instal·lació de ventilació comunitària fins els espais privatius (habitatge o 
local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la 
instal·lació a partir del seu accés als espais privatius correspon a l'usuari. 
 

 
Instal·lació de dipòsits de gas-oil 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús:  
 
La instal·lació de dipòsits de gas-oil s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de seguretat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de dipòsit  Situació: Capacitat (lts.) 

   

   

   

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
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En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació dels 
dipòsits de gas-oil, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 
les normatives vigents i l’execució d’un instal·lador autoritzat. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si es detecta una fuita de combustible caldrà: 
- Tancar l'aixeta de pas de subministrament del dipòsit a l'aparell. 
- Ventilar l'espai obrint portes i finestres i retirar el líquid abocat. 
- Avisar immediatament a una empresa especialitzada. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components dels dipòsits de gas-oil tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió de la xarxa i del dipòsit segons la seva capacitat. 
 
 
Instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Consideracions d’ús : 
 
La instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària s’utilitzarà exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi energètic 
per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
La zona on s’ubiquen els captadors no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquest espai 
s'ha de netejar periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels 
desguassos. Aquestes són d'accés restringit a l'empresa que faci el manteniment i, en cas 
d'urgència, al responsable designat per la propietat.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació solar 
tèrmica per l’aigua calenta sanitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, 
el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es sol·liciti a la propietat ,que es faci amb una 
empresa especialitzada i d’acord amb la normativa vigent.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen fuites d'aigua o deficiències a la xarxa de la instal·lació s'ha d'avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària tindran un 
manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 
• Neteja captadors i inspecció visual dels seus components. 
• Purgues dels circuits i inspecció visual dels seus components. 
• Revisió general de la instal·lació. 
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El manteniment de la instal·lació solar tèrmica comunitària fins a la clau de pas dels espais 
privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El 
manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o local i els aparells 
correspon a l'usuari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instal·lació solar fotovoltaica  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Consideracions d’ús : 
 
La instal·lació solar fotovoltaica s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 

 
Potència elèctrica de la instal·lació fotovoltaica (kWp): 

 

 
La zona on s’ubiquen els captadors no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquest espai 
s'ha de netejar periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels 
desguassos. Aquestes són d'accés restringit a l'empresa que faci el manteniment i, en cas 
d'urgència, al responsable designat per la propietat.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació 
fotovoltaica, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució a càrrec d’un instal·lador especialitzat. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació fotovoltaica tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 
• Neteja captadors i inspecció visual dels seus components. 
• Revisió general de la instal·lació.  
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA. 

1.- OBJECTE. 

 
L’objecte del present document és la definició de les instal·lacions d’un Bar situat en el parc dels 
Xiribecs. 
 
Amb el present document es pretén exposar davant els Organismes Competents que les 
instal·lacions que ens ocupen reuneixen les condicions i garanties mínimes exigides per la 
reglamentació vigent, amb la finalitat d’obtenir l’Autorització Administrativa i la d’Execució de 
les instal·lacions, així com servir de base a l’hora de procedir a l’execució de les mateixes.  

2.- EMPLAÇAMENT.  

 
Aquest centre es troba situat en el parc dels Xiribecs situat entre els carrers Sebastià Joan d’Arbó, 
Carrer Itàlia i C. Josep Tarradelles. d’Amposta -  43870 (Tarragona). 
 
S’adjunten els plànols d’emplaçament i situació corresponents (veure plànol de situació o 
emplaçament). 

3.- TITULAR. 

 
El titular del projecte  és l’Ajuntament d’Amposta, amb NIF  P-4301400-J, i domicili social a la 
Plaça Espanya, 3-4, d’Amposta 43870 (Terres de l’Ebre).  

4.- NORMATIVA I DISPOSICIONS OFICIALS. 

La legislació i les normatives s’han agrupat en funció del tipus d’instal·lació per a les que són 
aplicables:  
 
Instal·lació de Baixa Tensió 

− Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries 
(Reial decret 842/2002 de 2 d'Agost de 2002). En especial consideració, la ITC-BT-28, 
que regula les instal·lacions en locals de pública concurrència. 

− Aquests elements compleixen la RESOLUCIÓ ECF/4548/2006, de 29 de Desembre de 
2006 per la que s’aprova a Fecsa - Endesa les Normes tècniques particulars relatives a les 
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 

− Reial Decret 1955/2000 d’1 de Desembre, pel que es regulen les Activitats de Transport, 
Distribució, Comercialització, Subministrament i Procediments d’Autorització 
d’instal·lacions d’Energia Elèctrica.  

 
Instal·lació de Fontaneria 

− Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 
Document Bàsic HS 4 “Salubritat. Subministrament d’aigua”.  

− Normes bàsiques per las instal·lacions interiors de subministrament d’aigua 

− NTE - IFF Les instal·lacions de fontaneria: aigua freda 
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− NTE - IFA Instal·lacions de fontaneria: abastiment 

− NTE - IFC Instal·lacions de fontaneria: aigua calenta. 

− Reglament de les Instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RITE). 

− Reial decret 865/2003, de 4 de Juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènics - sanitaris 
per a la prevenció i el control de la LEGIONEL·LOSI. 

− Decret 352/2004, de 27 de Juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènics - sanitaris per 
a la prevenció i el control de la LEGIONEL·LOSI 

− Reglament d’Aparells a Pressió.  

− Instruccions que han de complir els tubs de material plàstic per al seu ús en sistemes de 
distribució d’aigua. 

− Norma UNE EN 806-1:2001 sobre Especificacions para instal·lacions de conducció 
d’aigua destinada al consum humà en l’interior dels edificis. 

− Norma UNE EN 816:1997 sobre Grifería sanitària 

− Normes UNE EN 12 201-1:2003, 12 201-2:2003, 12 201-3:2003 y 12 201-4:2003 sobre 
Sistemes de canalització en materials plàstics per a conducció d’aigua (PE). 

− Normes UNE 19 702:2002, 19 703:2003 y 19 707:1991 sobre Grifería sanitària. 

− Norma UNE 53 131:1990 sobre Plàstics. 

− O.M. de 28-12-88 (B.O.E. de 6-3-89) sobre condicions a complir pels comptadors.  

Instal·lació de Climatització 

− Reial Decret 1027/2007, de 20 de Juliol, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis.  

Instal·lació d’Enllumenat. 

− Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 
Document Bàsic HE 3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’enllumenat”. 

− Norma UNE 12464-1 relativa a “Enllumenat dels llocs de treball en interior”.  

− Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 
Document Bàsic SU 4 “Seguridad frente al riesgo causado por iluminación adequada”.  

Instal·lació Contra Incendis.  

− Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 
Document Bàsic SI “Seguretat en cas d’incendi”. 

− Decret 241/1994 (DOGC 30/09/94). Condicionants urbanístics de protecció contra 
incendis.   

− Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. Reial Decreto 1942/1993 (BOE 
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14/12/93). 

En general 

− Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i 
tots els seus documents bàsics.  

− Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

− Ordenança general de seguretat i  higiene en el treball. (O. 9/03/71, Correcció d’errors 
BOE 6/04/71) R.D. 486/97 de 14 d’abril modifica l’ordenança. 

− Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

− Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1.997, sobre Disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres.  

− Reial decret 486/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i 
salut en els llocs de treball. 

− Reial decret 485/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball.  

− Reial decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.  

− Reial decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.  

6.- CARACTERÍSTIQUES DEL LOCAL. 

 
Es tracta d’un edifici de nova construcció, aïllat i instal.lat a l’interior del parc municipal dels 
Giribecs, per a ús exclusiu de bar.  
 
L’edifici es troba lleugerament elevat mitjançant un forjat sanitari.   
 
El local està format bàsicament per un espai diàfan en el que hi ha les zones de taules, la zona de 
barra i una barra per al servei de productes i begudes.  
 
En el local també hi trobem dos magatzems, un per a ús propi del bar i un altre destinat a 
l’emmagatzematge per part dels equips de manutenció del parc, a més de dos serveis, un per a 
homes i un altre per a dones. Aquest últim està adaptat per a que sigui apte per persones amb 
mobilitat reduïda.  
 
L’entrada al local es pot realitzar a través de qualsevol de les 7 portes corredisses.  

7.- DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT.  

 
L’activitat consisteix bàsicament en la prestació de servei de begudes, cafeteria i preparació 
d’entrepans.  
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Tipus d’activitats d’acord amb la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques espanyola 
(CNAE): 
 
55 HOTELERIA  
 
  55400 Establiment de Begudes (Bar) 
        
Classificació segons annex de la Llei 3/1998 de 27 de febrer de 1998. Intervenció Integral de la 
Administració Ambiental, s’obté: 
 

Annex  III  - RÈGIM DE COMUNICACIÓ 
Grup activitat 12.-Altres Activitats. 

Activitat 35.B – Activitats recreatives de restauració. 
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7.1.- Dependències i Superfícies. 

 
La relació de superfícies i d’ocupacions de les dependencies és la següent (es calcula segons dos 
criteris: segons CTE-DB SI , i segons REBT 2002) : 
 
Criteri CTE-DB SI 
 

Codi Ús Superfície m² 
Densitat ocupació 
(m2/p) Ocupació 

1 Zona de taules 59,30 1,50 40,00 
2 Zona de barra 15,50 1,50 11,00 
3 Espai treball 14,18 10,00 2,00 
4 Servei petit 1,62 20,00 1,00 
5 Servei adaptat 5,31 20,00 1,00 
6 Passadís serveis 2,70 - 0,00 
7 Magatzem bar 12,14 40,00 1,00 
8 Instal.lacions 1,03 - 0,00 
9 Magatzem parc 15,30 40,00 1,00 
  Total Útil 127,08 Ocupació total 57,00 

 
Criteri REBT 2002:  
 

Codi Ús Superfície m² 
Densitat ocupació 
(m2/p) Ocupació 

1 Zona de taules 59,30 0,80 75,00 
2 Zona de barra 15,50 0,80 20,00 
3 Espai treball 14,18 0,80 18,00 
4 Servei petit 1,62 - 0,00 
5 Servei adaptat 5,31 - 0,00 
6 Passadís serveis 2,70 - 0,00 
7 Magatzem bar 12,14 0,80 16,00 
8 Instal.lacions 1,03 - 0,00 
9 Magatzem parc 15,30 0,80 20,00 
  Total Útil 127,08 Ocupació total 149,00 

 
Aquests valors s’utilitzaran més endavant per a la classificació de les instal·lacions i per tal de 
decidir les mesures de seguretat a aplicar.  

8.- INSTAL·LACIÓ FONTANERIA. 

 
L'objecte d'aquest apartat és especificar tots i cadascun dels elements que composen la instal·lació 
de subministre d'aigua, així com justificar, mitjançant els corresponents càlculs, el compliment del 
del CTE DB HS 'Salubritat'. En la realització del projecte s'ha tingut en compte el DB HS 4 
'Suministre d'aigua'. 
 
A continuació es comenten cadascuna de les característiques de la instal·lació que es preveu 
realitzar.  

8.1.- QUALITAT DE L’AIGUA. 
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La qualitat de l’aigua subministrada per al consum humà queda garantida ja que es disposa de 
connexió directa a la xarxa de la companyia. Actualment ja es disposa d’aquesta connexió per a 
les dependències ja habilitades.  
 
La pressió en el punt de toma és de 35 m.c.a, 
 
Els materials de la instal·lació s’han seleccionat per tal de no produir concentracions de 
substancies nocives, no modificar la salubritat de l’aigua subministrada, ser resistents a la corrosió 
interior, funcionar en les condicions de servei previstes, i no presentar incompatibilitat 
electroquímica entre sí.  
 
A més son resistents a temperatures de fins a 40 ºC, i a les temperatures exteriors del seu entorn 
immediat. Són compatibles amb l’aigua subministrada i no afavoreixen la migració de substancies 
dels materials en quantitats que puguin ser un risc per  la salubritat de l’aigua de consum humà. 
 
El seu envelliment, fatiga, durabilitat i les restants característiques mecàniques, físiques o 
químiques, són les adequades per tal de garantir una duració igual o superior a la vida útil prevista 
de la instal·lació. 
 
La instal·lació disposa de les característiques adequades per a evitar el desenvolupament de 
gèrmens patògens i no afavorir el desenvolupament de la biocapa (biofilm).  
 
En el disseny de la instal·lació s’han previst sistemes antiretorn per tal d’evitar la inversió del 
sentit del flux. Tots els antiretorns disposen d’aixetes de buidat per tal de poder buidar qualsevol 
tram de la xarxa.  
 
El material utilitzat per a la realització de la instal.lació interior és multicapa (PEX-AL-PEX 
(Polietilè reticulat- Alumini – Polietilè reticulat apte per a consum humà).  

8.2.- CONDICIONS MÍNIMES DE SUBMINISTRAMENT.   

 
Els consums per a cadascun dels punts de consum ve determinat per l’apartat 2.1.3 de la Secció 
HS 4 del CTE.  
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En el local que ens ocupa els punts de consum es classifiquen de la següent forma: 
 

  Inodors Lavabos Pica 
domèstica 

Rentavaixelles 
domèstic 

Grifo ús general  

Bar 2 2  1 1 2 
 
En els plànols adjunts es troben detallats aquests punts.  
 
En els punts de consum la pressió mínima ha de ser de:  
 
 - 10 m.c.a. per a aixetes comuns. 
 - 15 m.c.a. per a fluxors i escalfadors. 
 
La pressió en qualsevol punt de consum no ha de superar 50 m.c.a. 
 
En l’establiment només es requereix d’ACS en la barra. La temperatura d’ACS en el punt de 
consum ha d’estar compresa entre 50 ºC i 65 ºC.  
 
Aquests valors són els que ens serviran de referència per tal de realitzar el dimensionament i 
càlcul de la instal·lació.  
 
Estalvi 
 
No es requereix de xarxa de retorn. Les aixetes dels lavabos i les cisternes disposen de dispositius 
d’estalvi d’aigua. 

8.3.- ESQUEMA GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ.  
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Es tracta d’una instal·lació de xarxa amb comptadors aïllats, segons l’esquema de la figura 3.2, 
formada per una escomesa, la instal.lació general que conté els comptadors aïlats, les instal.lacions 
particulars i les derivacions col.lectives.   
 
A continuació s’adjunta l’esquema tipus segons apartat 3.1 de la Secció HS 4 del CTE 
 

 

8.4.- ELEMENTS QUE COMPOSEN LA INSTAL·LACIÓ DE L’EDIFICI.  

 
Escomesa.  
 
L’escomesa es realitzarà soterrada amb tub de polietilè d'alta densitat (PE-100), de 32 mm de 
diàmetre exterior, PN=16 atm i clau de tall de comporta allotjada en pericó prefabricada de 
polipropilè. 
 
Instal·lació General.  
 
Conjunt de tubs i elements de control i regulació que enllacen l’escomesa amb la instal·lació 
particular.  
 
La instal·lació general conté: 
 
- Clau de tall general. Que permet interrompre el subministrament a l’edifici. Està situada dintre 
de la propietat, en una zona d’ús comú, accessible per a la seva manipulació i senyalada 
convenientment per a permetre la seva identificació.  
 
- Filtre de la instal·lació general. Reté els residus de l’aigua que puguin donar lloc a corrosions 
Està instal·lat a continuació de la clau de tall general. El filtre serà del tipus Y amb un umbral de 
filtració comprès entre 25 i 50 micres, amb malla d’acer inoxidable i bany de plata, per a evitar la 
formació de bacteries i autonetejables. La situació del filtre ha de ser tal que permeti realitzar 
adequadament les operacions de neteja i manteniment sense necessitat de tall del 
subministrament.  
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- Tub d’alimentació. El traçat del tub d’alimentació es realitzarà per zones d’ús comú. Aquest tub 
s’instal.larà superficialment i fixat a sobre del parament. A part de la clau de tall general i del filtre, 
aquesta conducció també disposarà d’una aixeta de comprovació, d’una vàlvula antirretorn, així 
com una vàlvula de tall a la sortida del conjunt de regulació.  
 
- Comptador: El comptador disposarà d’una vàlvula de tall a l’entrada i a la sortida del mateix, així 
com d’una vàlvula de retenció.  
 
Instal·lacions particulars. 
 
La instal·lació particular està formada per:  
 
- Una clau de pas a l’interior del local en un lloc accessible per a la seva manipulació.  
 
- Derivacions particulars, el traçat de les quals s’ha realitzat de forma que les derivacions dels 
locals humits siguin independents. Cadascuna de les derivacions compta amb una clau de tall de 
¾”, tant per a l’aigua freda com per a la calenta. La instal·lació de les derivacions particulars es 
realitza de forma superficial i fixada en el sostre.  
 
- Ramals d’enllaç Instal·lació interior, formada per tub multicapa (PEX-AL-PEX), encastat en 
parament, protegit contra les condensacions, mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma 
elastomèrica, per als següents diàmetres: 32 mm, 25 mm, 20 mm, 16 mm. 
 
- Punts de consum, dels quals, tots els aparells de descàrrega, tant dipòsits com aixetes, els 
escalfadors d’aigua instantanis, els acumuladors, i en general, els aparells sanitaris porten una clau 
de tall individual. 
 
Sistemes de control i regulació de la pressió. 
 
Com que el subministrament d’aigua es realitza directament de la xarxa de la companyia de 
subministrament d’aigua, s’utilitza una vàlvula limitadora de pressió que assegura que en cap cas 
es supera la pressió de servei màxima establerta. (50 mca).   

8.5.- INSTAL·LACIONS D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS). 

 
La generació d’ACS es realitza mitjançant un acumulador elèctric subministrat amb el mateix 
equip de climatització mitjançant geotèrmia. Aquest acumulador recircula l’aigua a través de la 
màquina interior del clima per tal de preescalfarla. Si l’energia aportada no és suficient, aquest 
escalfador disposa d’una resistència elèctrica de 1,6 kW de potència màxima.  
 
Aquests acumulador es troba instal.lat en el magatzem del bar. 
 
El circuit d’ACS disposa d’una alimentació d’aigua freda per tal de reemplaçar l’aigua consumida. 
 
Totes les conduccions de circuit d’ACS, tant les de impulsió com les de retorn estan realitzades 
amb tub multicapa PEX-AL-PEX adequat per a consum humà i degudament aïllades 
tèrmicament.  
 
Distribució (Impulsió i retorn) 
 
En el disseny de les instal·lacions d’ACS s’han aplicat condicions anàlogues a les aplicades en la 
xarxa d’aigua freda. 
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Com que la longitud de la canonada d’anada al punt de consum més allunyat no és superior a 15 
metres, no es requereix de xarxa de retorn. 
 
Per a suportar adequadament els moviments de dilatació per efectes tèrmics s’han de prendre les 
precaucions següents:  
 
- En les distribucions principals han de disposar-se les conduccions i les seves fixacions de tal 
forma que es dilatin lliurement, segons el que s’estableix en Reglament d’instal·lacions Tèrmiques 
en els Edificis i les seves Instruccions Tècniques Complementaries ITE per les xarxes de 
calefacció. 
 
- En els trams rectes es considerarà la dilatació lineal del material, preveient dilatadors si fos 
necessari, complint-se per a cada tipus de tub les distancies que s’especifiquen en el Reglament 
abans esmentat.  
 
L’aïllament de les xarxes de conductes, tant d’impulsió com de retorn, ha d’ajustar-se al disposat 
en el Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els Edificis y les seves Instruccions Tècniques 
Complementaries ITE.  
 
L’escalfador d'A.C.S. disposa del seu propi aïllant tèrmic.  
 
Per a determinar l’espessor de les proteccions tèrmiques de les canonades se seguirà l'indicat en 
l’apartat IT 1.2.4.2.1.2 del Reglament d’instal·lacions de Calefacció, Climatització i A.C.S., tenint 
en compte que el coeficient de conductivitat tèrmica de l’aïllant tipus Armaflex és prop de 0,04 
W/mºC.  
 
Totes les conduccions d’aigua calenta i de retorn són de diàmetre exterior inferior a 35 mm, per 
tant el gruix mínim d’aïllament serà: 

 
Com es pot apreciar en els amidaments el gruix d’aïllament escollit és de 30 mm.  
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8.6.- PROTECCIÓ CONTRA RETORNS.  

 
Tal i com ja s’ha comentat anterioment, per a evitar retorns d’aigua entre els locals o dels locals 
cap a la xarxa, cada comptador diposarà de les seves respectives vàlvules antirretorn. 
 
La constitució dels aparells i la seva forma d’instal·lació sigui tal que  impedeixi la introducció de 
qualsevol fluid en la instal·lació o el retorn de l’aigua que surt a través dels mateixos aparells.  
 
La instal·lació no s’ha previst que s’empalmi, ni s’empalmarà en cap cas, amb la conducció 
d’aigües residuals. 
 
La única connexió de les conduccions interiors és a la xarxa de distribució pública, no existint cap 
risc per la connexió a altres instal.lacions, tals com les d’aprofitament d’aigua, etc.  
 
En tots els aparells que s’alimenten directament de la distribució d’aigua, com poden ser 
banyeres, lavabos, bidets, aigüeres, rentadors, i en general, en tots els recipients, el nivell inferior 
de l’arribada de l’aigua ha d’abocar a 20 mm, al menys, per damunt del límit superior del recipient. 
 
L’estesa de les conduccions d’aigua freda es realitzarà de forma que no resulti afectada per altres 
focus de calor i per tant transcórrer sempre separada de les canalitzacions d’aigua calenta (ACS) a 
una distància de 4 cm., com a mínim. Quan les dos conduccions estiguin en un mateix pla 
vertical, l’aigua freda ha d’anar sempre per sota de l’aigua calenta. 
 
Les conduccions han d’anar per baix de qualsevol canalització u element que contingui 
dispositius elèctrics o electrònics, així com de qualsevol xarxa de telecomunicacions, reservant 
una distància en paral·lel de al menys 30 cm.  

8.7.- SENYALITZACIÓ. 

 
Les conduccions d’aigua de consum humà es senyalaran amb els colors verd obscur o blau.  

8.8.- ESTALVI D’AIGUA. 
 
S’ha previst la instal·lació de dispositius d’estalvi d’aigua en les aixetes, com són aixetes amb 
airejadors i claus de regulació abans dels punts de consum.  

8.9.- DIMENSIONAT. 
 
Dimensionat de les xarxes de distribució. 
 
El dimensionat de les xarxes de distribució s’ha realitzat amb el programa de càlcul DMELEC 
Instalaciones 2008, per al dimensionament de la xarxa de distribució i dels seus trams s’han 
respectat les següents consideracions: 
 
El dimensionat dels trams s’ha realitzat d’acord amb el procediment següent: 
 
El cabal màxim de cada tram serà igual a la suma dels cabals dels punts de consum alimentats pel 
mateix d’acord amb la taula 2.1 esmentada anteriorment. 
 
Establiment dels coeficients de simultaneïtat de cada tram d’acord amb un criteri adequat (s’han 
mantingut els coeficients per defecte del software). 
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Determinació del cabal de càlcul en cada tram com a producte del cabal màxim pel coeficient de 
simultaneïtat corresponent. 
 
Elecció d’una velocitat de càlcul: Com que en el nostre cas el material utilitzat és polietilè 
reticulat, la velocitat màxima està compresa entre 0,5 i 3,5 m/s. 
 
Obtenció del diàmetre corresponent a cada tram en funció del cabal i de la velocitat. 
 
Es comproba que la pressió disponible en el punt de consum més desfavorable supera: 
  
 100 kPa per a aixetes comuns; 
 
 150 kPa per a fluxors i escalfadors.  
 
La pressió màxima en els punts de consum no supera el valor màxim, que és de 500 kPa. 
 
Per a això es calculen les pèrdues de pressió per a cada tram i es considera l’altura geomètrica en 
el punt més desfavorable.  
 
Dimensionat de les derivacions a estances humides i ramals d’enllaç 
 
En el dimensionament dels ramals d’enllaç fins als aparells domèstics s’han respectat els 
diàmetres mínims establerts en la taula següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
També s’han respectat els diàmetres mínims de la xarxa de subministrament.  
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Dimensionat de la xarxa d’ACS. 
 
Per al dimensionament d’impulsió o anada d’ACS s’ha seguit el mateix mètode de càlcul que per a 
les xarxes d’aigua freda. 
 
Càlcul de l’aïllament tèrmic. 
 
L’espessor de l’aïllament de les conduccions, tant d’anada com de retorn, es dimensionarà segons 
l’indicat en el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis RITE i les seves Instruccions 
Tècniques Complementaries ITE. Veure apartat 6.2. Els gruixos mínims seran de 25 mm per 
tractar-se sempre de conduccions de diàmetre exterior inferior a 35 mm.  
 
Càlcul de dilatadors. 
 
Com que les conduccions son de materials termoplàstics, s’ha seguit el indicat en la norma UNE 
ENV 12 108:2002. 
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9.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. 

9.1.- CLASSIFICACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ. 

 
Segons la ITC-BT-28 del vigent Reglament de Baixa Tensió, Reial Decret 842/2002, el BAR 
residència es considera “locals de reunión, trabajo i usos sanitarios”.  
 
D’acord amb el vigent Reglament de Baixa Tensió, Reial Decret 842/2002 i la seva Instrucció 
Tècnica Complementaria ITC-BT-04, la instal·lació es classifica com del grup “i” “Les 
corresponents a locals de pública concurrència”. Aquest tipus d’instal·lacions requereix de 
projecte independentment de la potència prevista en la instal·lació.  

9.2.- POTÈNCIA INSTAL.LADA. 

 
En primer lloc es realitza una estimació de la previsió de càrregues a instal.lar. Amb aquests 
valors es dimensiona la nova instal·lació elèctrica i el seu quadre de control. Aquest quadre es 
situarà en el magatzem del bar i contindrà tots els mecanismes de protecció i control contra 
sobreintensitats curtcircuits i diferencials per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació.  
 
La potència instal.lada en el BAR considerant simultaneïtats serà de:  
 

Enllumenat Unitats Watts Lluminàries 

Potència 
instal.lada 

(W) Simultaneïtat 

Potències 
amb 

simultaneïtats 

Lampares suspeses 11 300 1 3300 1 3300 

Downlights 5 100 1 500 1 500 

Aplic interior 4 100 1 400 1 400 

Fluorescents 1x28 W 4 28 1 112 1 112 

Enllumenat exterior 11 60 1 660 1 660 

Emergències 12 6 1 72 1 72 

      
P inst. 
Enllum 5044 

P amb simult. 
Enllum 5044 

 

Aparells de l'establiment Unitats 
Potència aparell 

(W) 

Potència 
instal.lada 

(W) Simultaneïtat 

Potències 
amb 

simultaneïtats 

Linia Endolls 1 2900 2900 0,1 290 

Rentagots 1 2900 2900 0,5 1450 

Rentavaixelles 1 2900 2900 0,5 1450 

Escalfador 1 1600 1600 0,5 800 

Botelleros 1 1250 1250 0,5 625 

Frigorífic 1 1250 1250 0,5 625 

Planxa elèctrica 1 3000 3000 0,5 1500 

Forn elèctric de convecció 1 5200 5200 0,5 2600 

Cuina 1 3000 3000 0,5 1500 

Cafetera 1 3500 3500 0,5 1750 

Climatització 1 3000 3000 1 3000 

Extractors ventilació 1 1000 1000 1 1000 
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Campana  1 750 750 0,5 375 

Alarma 1 500 500 0,1 50 

   P inst. Aparells 32750 
P. simult. 
Aparells 17015 

   
P total 

instal.lada 37794 
Potència a 
contractar 22059 

 
Per tant, serà necessari assegurar que els conductors, tubs, dispositius de protecció, etc. del nou 
quadre estiguin dimensionats per a suportar com a mínim 22,059 kW.  

9.3.- POTÈNCIA MÀXIMA ADMISSIBLE.  

 
La potència màxima admissible de la instal.lació serà de 43,64 kW i per tant superior a la 
necessària.  
 
Aquesta potència es limita mitjançant un Interruptor General Automàtic de 63 A IV.  

9.4.- POTÈNCIA A CONTRACTAR. 

 
La potència a contractar escollida és de 20,78 kW, la qual es limita mitjançant un Interruptor de 
Control de Potència (ICP) de 30 A amb un poder de tall de 15 kA.   

9.5.- RESUM DE POTÈNCIES. 

 Potència (kW) 

Potència necessària 20,23 
Potència màxima admissible 43,64 
Potència contractada 20,78  

9.6.- INSTAL·LACIÓ D’ENLLAÇ. 

 
Es tracta d’un subministrament individual superior a 15 kW.  
 
EMBRANCAMENT. 
 
L’embrancament serà subterrani i serà realitzat per la companyia elèctrica.  
 
CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA (CPM).  
 
S’utilitzarà una Caixa de Protecció i Mesura. 
 
Aquests conjunts estan constituïts per mòduls prefabricats de material aïllant de classe tèrmica A, 
com a mínim, segons Norma UNE 21305, formant globalment, un conjunt de doble aïllament. 
Compliran tot el que sobre el particular s’indica en la Norma UNE-EN 60439-1-3. Tindran les 
condicions de resistència al foc d’acord amb la Norma UNE-EN 60695-2-1 (Sèrie). Les tapes 
seran de material transparent resistent a les radiacions UV. Un cop instal.lats tindran un grau de 
protecció IP43 segons UNE 20324 i IK09 segons UNE-EN 50102. Els mòduls estaran dotats de 
ventilació i seran precintables.  
 
Constarà de les següents unitats funcionals: unitat funcional de CGP, unitat funcional de mesura, 
unitat funcional d’interruptor de protecció i intensitat regulable i unitat funcional de dispositius 
de sortida.  
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El CPM s’instal.larà a l’exterior, s’ubicarà a l’interior d’un recinte desinat únicament a aquest fi, en 
un lloc de lliure i permanent accés des del carrer. La seva situació es fixarà de comú acord entre la 
Propietat i FECSA ENDESA. Per determinar les dimensions del recinte on s’instal.li el CPM o 
CM es tindrà en compte la superficie ocupada per les unitats funcionals, i es deixarà una separació 
entre parets laterals i sostre respecte els envoltants de com a mínim 0,2 m. La distància respecte al 
terra serà com a mínim de 0,5 m, la profunditat del recinte serà com a mínim de 0,4 m i l’espai 
lliure davant del CPM o CM no serà inferior a 1,1 m. Es desitjable que els quadrants de lectura 
estiguin a 1,7 m per damunt del terra. No obstant això, aquesta alçada podrà reduïr-se a 1,15 m o 
augmentar-se a 1,8 m en cas justificat.  
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DERIVACIÓ INDIVIDUAL.  
 
La derivació individual s’inicia a l’embarrat general i comprèn els fusibles de seguretat, el conjunt 
de mesura i els dispositius generals de comandament i protecció.  
 
El número de conductors de cada derivació individual ve fixat pel número de fases necessàries 
per alimentar els receptors propis del subministrament. En el nostre cas per tractar-se d’un 
subministrament trifàsic, el nombre de conductors és 5, 3 Fases, 1 Neutre i 1 de Protecció. La 
derivació individual inclourà els fils de comandament per facilitar l’aplicació de les diferents 
tarifes. 
 
Els conductors seran de coure i d’aïllament termostable.  
 
Per tal de complir amb els requeriments de la NTP-EIBT de FECSA ENDESA, la secció mínima 
serà de 10 mm2, neutre i protecció i de 1,5 mm2 per al fil de comandament, que serà de color 
roig. (Veure secció calculada i per tant definitiva de la Derivació Individual en els esquemes 
unifilars). 
 
Els cables no han de presentar empalmes en tot el seu recorregut i la seva secció serà uniforme, 
exceptuant-ne en aquest cas les connexions realitzades a la ubicació del comptador i als 
dispositius de protecció. 
 
En el cas d’edificis destinats principalment a habitatges, i en edificis comercials o oficines, les 
derivacions individuals hauran de passar per llocs d’ús comú o, en cas contrari hauran quedat 
definides les seves servituds corresponents.  
 
 
Càlcul. 
 
Per al càlcul de la secció dels cables s’ha tingut en compte tant la màxima caiguda de tensió 
permesa com el corrent màxim admissible. La selecció dels conductors de la derivació individual 
es determina en funció dels següents criteris: 

- La tensió de subministrament que és de 230/400 V trifàsica.  

- La demanda de potència prevista, detallada en la previsió de càrregues 

- La caiguda de tensió màxima admissible “e” per al cas de derivacions individuals 
en subministraments per a un únic usuari on no existeixi línia general 
d’alimentació serà de: 1,5 per 100. 

- El corrent màxim admissible del conductor seleccionat ha de ser superior a la 
intensitat corresponent a la potència prevista per al subministrament. Serà la 
fixada en la UNE 20460-5-523 segons el tipus d’aïllament, i els factors de 
correcció corresponents a cada tipus de muntatge. 

Una vegada realitzats els càlculs adjuntats en els annexos, la secció de cables obtinguda és de 4x16 
mm2+TTx16 mm2. 
 
En els càlculs i els esquemes unifilars es poden observar els tipus i dimensions de conduccions a 
emprar. 
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Els cables es protegiran mitjançant tubs de 63 mm fins a l’ICP situat en el quadre de 
comandament i protecció.  
 
Els conductors a utilitzar, seran de coure, unipolars i aïllats, de tensió assignada de com a mínim 
450/750V. Se seguirà el codi de colors indicat a la ITC-BT-19. En el nostre cas s’han escollit 
cables de coure unipolars amb una tensió assignada de 0,6/1 kV.  
 
L’aïllament dels cables serà de polietilè reticulat o etilè propilè, amb coberta de poliolefina. Per als 
càlculs s’han escollit amb un aïllament de polietilè reticulat (XLPE). 
 
Els cables seran no propagadors de l’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables 
amb característiques equivalents a les de la Norma UNE 21123 part 4 o 5, compleixen aquesta 
prescripció. 

9.7.- DISPOSITIUS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ.  

 
Interruptor de Control de Potencia (ICP-M). 
 
Característiques 
 
Les característiques dels ICP-M tant constructives com tipus de desconnexió i corrents assignats 
seran les indicades en la Norma UNE 20317. En el nostre cas es requereix d’un ICP-M tetrapolar 
(tres pols protegits més neutre seccionable). Per tractar-se d’un element de control ha de disposar 
de la corresponent Verificació.  
 
Les característiques de la caixa i tapa on s’allotja l’ICP-M seran les que es descriuen en la Norma  
UNE  1003. 
 
Emplaçament 
 
L’ICP-M, es situarà a l’interior de l’armari general de protecció, es col·locarà en una caixa en un 
compartiment independent i precintable.  
 
Per tal de contractar la potència necessària per al correcte funcionament de la instal·lació, 
s’instal·larà un ICP-M de 30 A IV, amb un poder de tall de 15 kA.   
 
Quadre de comandament i protecció. 
 
Emplaçament 
 
Segons la ICT-BT-28 “Instal·lacions en locals de pública concurrència” el quadre de 
comandament i protecció s’ha de col·locar en el punt més pròxim possible a l’entrada de la 
derivació individual. En el seu interior es muntaran, els dispositius de comandament i protecció 
establerts en la instrucció ICT-BT-17.  
 
Als dispositius exigits pel REBT 2002 s’hauran d’afegir aquells que addicionalment exigeixi 
FECSA – ENDESA en les seves NTP-EIBT (es detallen més endavant).  
 
Segons la mateixa ICT-BT-28, el quadre general de distribució s’instal·larà en llocs als que no 
tingui accés el públic i que estiguin separats dels locals on existeixi un perill acusat d’incendi o de 
pànic, mitjançant elements a prova d’incendis o portes no propagadores del foc. En el nostre cas 
aquest es troba situat en el magatzem del bar. Aquesta ubicació impedeix un accés per part dels 
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usuaris del bar però a la vegada es troba en una posició de fàcil accés. Disposa d’un extintor de 
CO2 com a seguretat en cas d’incendi.  
 
Composició i característiques dels quadres.  
 
Els envoltants dels quadres s’ajustaran a les Normes UNE 20451 i UNE-EN 60439 -3, amb un 
grau de  protecció mínim IP 30 segons UNE 20324, i IK07 segons UNE-EN 50102.  
 
Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran, com a mínim: 
 
- Un interruptor general automàtic de tall omnipolar que permeti accionar-lo manualment i que 
estigui dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits. Aquest interruptor serà 
independent de l’interruptor de control de potència. Aquest component s’instal.larà en l’armari 
general ja existent.  
- Dispositius destinats a la protecció contra les sobretensions permanents amb caràcter obligatori. 
- Dispositius destinats a la protecció contra les sobretensions transitòries, segons ITC-BT-23. 
- Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots  els 
circuits o en el cas de que no existeixi, un interruptor diferencial per a cadascun dels circuits o 
agrupacions. Aquesta segona tipologia és la utilitzada en la instal.lació del present projecte. 
- Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de 
cadascun dels circuits interiors del local.  
- Segons la tarifa a aplicar, el quadre haurà de preveure la instal·lació dels mecanismes de control 
necessaris que exigeix l’aplicació d’aquesta tarifa. 
Característiques principals dels dispositius de protecció 
 
L’interruptor general automàtic de tall omnipolar tindrà poder de tall suficient per al corrent de 
curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació. En el nostre cas s’utilitza un 
IGA de 63 A IV.  
 
Els altres interruptors automàtics i diferencials hauran de resistir els corrents de curtcircuit que 
puguin presentar-se en el punt de la seva instal·lació. S’adjunten càlculs en els annexos.  
 
Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits dels circuits interiors seran de tall 
omnipolar i tindran els pols protegits que correspongui al número de fases del circuit que 
protegeixin. Les seves característiques d’interrupció estaran d’acord amb els corrents admissibles 
dels conductors del circuit que protegeixen. S’instal·larà un dispositiu de protecció contra les 
sobretensions permanents. Els dispositius de protecció contra sobretensions transitòries estaran 
d’acord amb la categoria de la sobretensió i el tipus d’equipament a protegir, segons s’especifica a 
la ITC-BT-23.  
 
La distribució dels dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits, així com dels 
diferencials dels circuits interiors del local es pot consultar amb major detall en els esquemes 
unifilars dels annexos.  

9.8.- LÍNIES INTERIORS.  

 
Segons ICT-BT-28, els cables elèctrics a utilitzar en les instal·lacions de tipus general i en el 
connexionat interior dels quadre elèctrics de pública concurrència, seran no propagadors del 
incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables amb característiques equivalents als 
de la norma UNE 21.123 part 4 ó 5; o a la norma UNE 21.1002 (segons tensió assignada al cable) 
compleixen amb aquesta prescripció. 
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La instal.lació elèctrica es realitzarà a l’interior de tubs protectors fixats superficialment en les 
trams que transcorren pels falsos sostres i paraments verticals a excepció dels trams verticals dels 
serveis.  
 
Cada sala disposarà de les seves corresponents caixes de connexions per tal de facilitar l’accés a la 
instal·lació tant en el moment del seu muntatge com a posteriori en les operacions de 
manteniment.  
 
Per a les derivacions s’utilitzaran també caixes de connexions de superficie.  
 
Conductors. 
 
Els conductors i cables que s’utilitzin en les instal·lacions seran de coure i seran sempre aïllats. 
S’instal·laran preferentment baix tubs protectors, essent la tensió assignada no inferior a 450/750 
V. La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que la caiguda de tensió entre 
l’origen de la instal·lació interior i qualsevol punt d’utilització sigui menor del 3% de la tensió 
nominal per a qualsevol circuit interior d’habitatges, i per a altres instal·lacions o receptores, del 
3% per a enllumenat i del 5% per als altres usos. 
 
El valor de la caiguda de tensió podrà compensar-se entre la de la instal·lació interior i la de les 
derivacions individuals, de forma que la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma dels valors 
límits especificats per les dues, segons el tipus d’esquema utilitzat.  
 
En instal·lacions interiors, per a tenir en compte les corrents harmòniques degudes a càrregues 
no lineals i possibles desequilibris, excepte justificació per càlcul, la secció del conductor neutre 
serà com a mínim igual a la de les fases. No s’utilitzarà un mateix conductor neutre per a diversos 
circuits. 
 
Les intensitats màximes admissibles, es regiran en la seva totalitat per el que s’indica en la Norma 
UNE 20.460-5-523 y el seu annex nacional. 
 
Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment en el que 
respecta al conductor neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà amb 
els colors dels seus aïllaments. Quan existeixi conductor neutre en la instal·lació o estigui previst 
per a un conductor de fase el seu pas posterior a conductor neutre, s’identificaran aquests amb el 
color blau clar. Al conductor de protecció se l’identificarà per el color verd-i-groc. Tots els 
conductors de fase, o en el seu cas, aquells per als que no es prevegi el seu pas a neutre, 
s’identificaran amb els colors marron, negre o gris.  
 
Els conductors de protecció tindran com a mínima una secció mínima igual a la fixada en la taula 
següent: 
 
 Secció conductors fase (mm²)   Secció conductors protecció (mm²) 
  Sf <=16      Sf 
  16 < S f <= 35      16 
  Sf > 35       Sf/2 
 
Segons ICT-BT-28, els cables elèctrics a utilitzar en les instal·lacions de tipus general i en el 
connexionat interior dels quadre elèctrics en aquest tipus de locals, seran no propagadors del 
incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables amb característiques equivalents als 
de la norma UNE 21.123 part 4 ó 5; o a la norma UNE 21.1002 (segons tensió assignada al cable) 
compleixen amb aquesta prescripció. 
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Els elements de conducció de cables amb característiques equivalents als classificats com “no 
propagadors de la flama” d’acord amb les normes UNE-EN 50.085-1 i UNE-EN 50.086-1, 
compleixen amb aquesta prescripció. 
 
Canalitzacions. 
 
Segons la ICT-BT-28 les canalitzacions s’han de realitzar segons el disposat en les ITC-BT-19 i 
ITC-BT-20 i estaran constituïdes per: 
 
- Conductors aïllats, de tensió assignada no inferior a 450/750 V, col·locats baix tubs o 
canals protectores, preferentment encastats en especial en les zones accessibles al públic. 

- Conductors aïllats, de tensió assignada no inferior a 450/750 V, amb coberta de 
protecció, col·locats en conductes de la construcció totalment construïts en materials 
incombustibles de resistència al foc RF-120, com a mínim. 

- Conductors rígids aïllats, de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, armats i col·locats 
directament sobre les parets.  

 
Tal i com estableix en la ICT-BT-28, els cables i sistemes de conducció de cables han d’instal.lar-
se de forma que no es redueixin les característiques de l’estructura de l’edifici en la seguretat 
contra incendis.  
 
Subdivisió de las instal·lacions. 
 
Les instal·lacions es subdividiran de forma que les pertorbacions originades per averies que 
puguin produir-se en un punt d’elles, afectin solament a certes parts de la instal·lació, per 
exemple a un sector de l’edifici, a un sol local, etc., per al qual els dispositius de protecció de cada 
circuit estaran adequadament coordinats i seran selectius amb els dispositius generals de protecció 
que els precedeixin.  
 
Tota instal·lació es dividirà en diversos circuits, segons les necessitats per tal de:  
 
-evitar les interrupcions innecessàries de tot el circuit i limitar les conseqüències de la fallada. 
-facilitar les verificacions, assajos i manteniments. 
-evitar els riscs que podrien resultar d’una fallada d’un sol circuit que es pogués dividir, com per 
exemple si tan sols hi ha un circuit d’enllumenat.  
 
Segons ICT-BT-28, En les instal·lacions per a enllumenat de locals o dependencies on es reuneixi 
públic, el nombre de línies secundaries i la seva disposició en relació amb el total de lluminàries a 
alimentar serà tal que el tall de corrent en qualsevol d’elles no afecti a més de la tercera part del 
total de lluminàries instal·lades en els locals o dependencies que s’il·luminen alimentades per les 
línies esmentades. Cadascuna d’aquestes línies estarà protegida en el seu origen contra 
sobrecàrregues, curtcircuits, i si procedeix contra contactes indirectes.  
 
Equilibrat de càrregues. 
 
Per a que es mantingui el major equilibri possible en la càrrega dels conductors que formen part 
d’una instal·lació, es procurarà que aquella quedi repartida entre les seves fases o conductors 
polars.  
 
Resistència de l’aïllament i rigidesa dielèctrica 
 
Les instal·lacions hauran de presentar una resistència d’aïllament 0,5 MOmhs, mitjançant assaig 
de corrent continu de 500 V (per a tensions nominals 500 V, excepte MBTS y MBTP). 
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La rigidesa dielèctrica serà tal que, desconnectats tots els aparells d’utilització (receptors), 
resisteixi 1 minut una proba de tensió de 2U + 1000 V a freqüència industrial, essent U la tensió 
màxima de servei expressada en volts i amb un mínim de 1.500 V. 
 
Els corrents de fuga no seran superiors, per al circuit de la instal·lació o per a cada un dels circuits 
en que aquesta es pugui dividir a efectes de la seva protecció, a la sensibilitat que presentin els 
interruptors diferencials instal·lats com a protecció contra contactes indirectes.  
 
 
 
 
 
Connexions. 
 
En cap cas no es permetrà la unió de conductes mitjançant connexions i/o derivacions per 
simple retorçament o enrotllament entre sí dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre 
utilitzant bornes de connexió muntades individualment o constituint blocs o regletes de 
connexió; pot permetre’s així mateix, la utilització de brides de connexió. Sempre hauran de 
realitzar-se en l’interior de caixes de connexions i/o derivació.   
 
Si es tracta de conductors de diversos alambres cablejats, les connexions es realitzaran de forma 
que el corrent es reparteixi per tots els alambres components. 
 
Sistemes d’instal·lació. 
 
Diversos circuits poden trobar-se en el mateix tub o en el mateix compartiment de canal si tots 
els conductors estan aïllats per la tensió assignada més elevada.  
 
En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques com altres no elèctriques, es disposaran de 
forma que entre les superfícies exteriors d’ambdues es mantingui una distància mínima de 3cm. 
En cas de proximitat amb conductes de calefacció, d’aire calent, vapor o fum, les canalitzacions 
elèctriques s’establiran de forma que no es pugui arribar a una temperatura perillosa i, per tant, es 
mantindran separades a una distancia convenient o per mitjà de pantalles calorifugades.  
 
Les canalitzacions elèctriques no és situaran per baix d’altres canalitzacions que puguin provocar 
condensacions, tals com les destinades a conducció de vapor, d’aigua, de gas, etc. A menys que 
s’adoptin les disposicions necessàries per a protegir les canalitzacions elèctriques contra els 
efectes d’aquestes condensacions. 
 
Les canalitzacions hauran d’estar disposades de forma que facilitin la seva maniobra, inspecció i 
accés a les seves connexions. Les canalitzacions elèctriques s’establiran de forma que mitjançant 
la convenient identificació dels seus circuits i elements, es pugui procedir en tot moment a 
reparacions, transformacions, etc.  
 
En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d’elements de la construcció, tals com 
murs, tabics i sostres, no es disposaran empalmes o derivacions de cables, estant protegides 
contra els deterioraments mecànics, les accions químiques i els efectes de la humitat.  
 
Les cobertes, tapes o cobertes, comandaments i polsadors de maniobra d’aparells tals com 
mecanismes, interruptors, bases, reguladors, etc, instal·lats en les cuines, cambres de bany, 
assecadors, i en general, en els locals humits o mullats, seran de material aïllant.  
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El diàmetres exterior mínim dels tubs, en funció del nombre i la secció dels conductors a conduir, 
s’obtindrà de les taules indicades en la ITC-BT-21, així com les característiques mínimes segons el 
tipus d’instal·lació.  
 
Per a l’execució de les canalitzacions baix tubs protectors, es tindran en compte les prescripcions 
generals següents: 
 
 - El traçat de les canalitzacions es realitzarà seguint línies verticals i horitzontals o 
paral·leles a les arestes de les parets que limiten el local on es realitza la instal·lació.  
 - Els tubs s’uniran entre sí mitjançant accessoris adequats a la seva classe i que assegurin la 
continuïtat de la protecció que proporcionen els conductors.  
 - Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran ser assemblats entre si en calent, 
recobrint la unió amb una cola especial quan es precisi una unió estanca.  
 - Les corbes practicades en els tubs seran continues i no originaran reduccions de secció 
inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub seran els especificats per el 
fabricant conforme a UNE-EN. 
 - Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de 
col·locar-los i fixats aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que es 
considerin convenients, que en trams rectes no estaran separats entre sí més de 15 metres. El 
nombre de corbes en angle recte situades entre dos registres consecutius no serà superior a 3. Els 
conductors s’allotjaran normalment en els tubs després d’haver instal·lat els últims.  
 - Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels 
conductors en els tubs o servir al mateix temps com de caixes de connexions o derivació. 
 - Les connexions entre conductors es realitzaran a l’interior de caixes apropiades de 
material aïllant i no propagador de la flama. Si son metàl·liques estaran protegides contra la 
corrosió. Les dimensions d’aquestes caixes seran tals que permetin allotjar sobradament tots els 
conductors que han de contenir. La seva profunditat serà al menys igual al diàmetre del tub major 
més un 50 % del mateix, amb un mínim de 40 mm. El seu diàmetre o costat interior mínim serà 
de 60 mm. Quan es vulguin fer estanques les entrades dels tubs en les caixes de connexió, hauran 
d’utilitzar-se premsaestopes o ràcords adequats.  
- En els tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la possibilitat de què es 
produeixin condensacions d’aigua en el seu interior, per al que s’escollirà convenientment el traçat 
de la seva instal·lació, preveient l’evacuació i establint una ventilació apropiada en l’interior dels 
tubs mitjançant el sistema adequat, com pot ser, per exemple, l’utlització d’una “T” de la que un 
dels braços no s’utilitza. 
- Els tubs metàlics que siguin accessibles hauran de posar-se a terra. La seva continuïtat elèctrica 
haurà de quedar convenientment assegurada. En cas d’utilitzar tubs metàl·lics flexibles, és 
necessari que la distancia entre dos posades a terra consecutives dels tubs no sigui superior a 10 
metres.  
- No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de neutre. 
Quan els tubs s’instal·lin en muntatge superficial, es tindran en compte, a més, les següents 
prescripcions: 
- Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjançant brides o abraçadores protegides contra la 
corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà, com a màxim de 0,5 metres. Es 
disposaran fixacions d’una i una altra part en els canvis de direcció, en els empalmes i en la 
proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells.  
- Els tubs es situaran adaptant-se a la superfície sobre la que s’instal·len, corbant-se o utilitzant els 
accessoris necessaris.  
- En alineacions rectes, les desviacions de l’eix del tub respecte a la línia que uneixi els punts 
extrems no seran superiors al 2 per 100.  
- Es convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una altura mínima de 2,5 metres 
sobre el terra, amb l’objectiu de protegir-los d’eventuals danys mecànics.  
Quan els tubs s’instal·lin encastats, es tindran en compte, a més, les següents prescripcions:   
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- En la instal·lació dels tubs en l’interior dels elements de la construcció, les rases no posaran en 
perill la seguretat de les parets o sostres en què es realitzin. Les dimensions de les rases seran 
suficients per a que els tubs quedin recoberts per una capa d’1 centímetre d’espessor, com a 
mínim. En els angles, l’espessor d’aquesta capa podrà reduïr-se a 0,5 centímetres. 
-No s’instal·laran entre forjat i revestiment tubs destinats a la instal·lació elèctrica de les plantes 
inferiors.  
- En els canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats o bé disposaran de colzes o 
“T” apropiats, però en aquest últim cas tan sols s’admetran els que disposin de tapes de registre.  
- Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables una 
vegada finalitzada l’obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la superfície exterior del 
revestiment de la paret o sostre quan no s’instal·lin en l’interior d’un allotjament tancat i 
practicable.  
- En cas d’utilitzar-se tubs encastats en parets, es convenient disposar els recorreguts horitzontals 
a 50 centímetres com a màxim, del terra o sostres i els verticals a una distància dels angles de 
cantonades no superior a 20 centímetres. 
 
Les canals protectores tindran un grau de protecció IP4X i estaran classificades com “canals amb 
tapa d’accés que tan sols es pot obrir amb eines”. En el seu interior es podran muntar 
mecanismes tals com interruptors, preses de corrent, dispositius de comandament i control, etc., 
sempre que es fixin d’acord amb les instruccions del fabricant. També es podran realitzar 
empalmes de conductors en el seu interior i connexions als mecanismes.  
 
Les canals protectores per a aplicacions no ordinàries hauran de tenir unes característiques 
mínimes de resistència a l’impacte, de temperatura mínima i màxima d’instal·lació i servei, de 
resistència a la penetració d’aigua, adequades a les condicions de l’emplaçament al que és destina; 
així mateix les canals seran no propagadores de la flama. Aquestes característiques seran 
conformes a les normes de la sèrie UNE-EN 50.085. 
 
El traçat de les canalitzacions es realitzarà seguint preferentment línies verticals i horitzontals o 
paral·leles a les arestes de les parets que limiten el local on es realitza la instal·lació. 
 
Les canals amb conductivitat elèctrica han de connectar-se a la xarxa de terra, la seva continuïtat 
elèctrica quedarà convenientment assegurada.  
 
La tapa de les canals quedarà sempre accessible. 
 
En els plànols unifilars es detallen les característiques dels conductors i de les conduccions per a 
cadascuna de les línies.  

9.9.- ALIMENTACIÓ DELS SERVEIS DE SEGURETAT.  

 
Segons ICT-BT-28, aquest local pel fet de ser de pública concurrència haurà de disposar d’un 
sistema d’enllumenat d’emergència. 
  
Aquests serveis de seguretat s’hauran d’alimentar, l’alimentació ha de ser automàtica. Per al cas de 
l’enllumenat a més ha de ser de tall breu.  
 
Com que els serveis de seguretat han de funcionar en cas d’incendi, els equips i materials 
utilitzats, han de presentar, per construcció o per instal·lació, una resistència al foc de duració 
apropiada. 
 
Com a fonts d’alimentació es poden utilitzar: 
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- Bateries d’acumuladors. 
- Generadors independents.  
- Derivacions separades de la xarxa de distribució, independents de l’alimentació normal. 
 

Per l’enllumenat d’emergència del present projecte s’ha previst la utilització de llums 
d’emergència amb bateries pròpies d’acumuladors. La posada en funcionament es realitzarà en 
produir-se la falta de tensió en els circuits alimentats per l’Empresa distribuïdora d’energia 
elèctrica, o quan la tensió baixi per sota del 70% del seu valor nominal.  

9.10.- ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA.  

 
L’enllumenat de senyalització i emergència es realitza d’acord plànol adjunt a aquest projecte i les 
seves línies es troben incorporades i protegides per mitjà dels propis magnetotèrmics de les línies 
d’enllumenat. El seu objectiu és permetre una correcta evacuació del personal fins el carrer amb 
seguretat i complint les següents característiques: 
 
Al dissenyar la ubicació de l’enllumenat de seguretat s’haurà de complir la ICT-BT-28, però 
també amb l’establert en el Document Bàsic SU 4 de la CTE. 
 
Per tant, la instal·lació de l’enllumenat de seguretat complirà les condicions de servei que 
s’indiquen a continuació: 
 
 - Es situaran com a mínim a 2 metres per sobre del nivell del terra.  
 - Es disposarà un en cada sortida i en posicions en les que sigui necessari destacar un 
perill potencial o l’emplaçament d’un equip de seguretat. Com a mínim es situaran en els següents 
punts. 
  - en les portes existents en els recorreguts d’evacuació. 
  - en les escales, de forma que cada tram d’escales rebi il·luminació directa. 
  - en qualsevol altre canvi de nivell. 
  - en els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos.  
També s’ha dotat de llums d’emergència els espais on poden haver-hi persones, operaris o públic, 
a sobre el quadre de control i de protecció elèctric, i en els serveis per a senyalitzar la sortida en 
cas de fallada elèctrica. Per a l’evacuació, es posaran llums d’emergència amb pictogrames de 
senyalització sobre els passadissos i sobre les sortides.  
 
Les característiques de la instal·lació seran: 

- La instal·lació serà fixa, disposarà de font pròpia d’energia (autònoma) i ha 
d’entrar automàticament en funcionament al produir-se una fallada de 
l’alimentació de l’enllumenat normal en les zones cobertes per l’enllumenat 
d’emergència. Es considera com a fallada d’alimentació el descens de la tensió 
d’alimentació per baix del 70 % del seu valor nominal.  

- L’enllumenat d’emergència en els vies d’evacuació ha d’assolir al menys el 50% 
del nivell d’il·luminació requerit al cap dels 5s i el 100% als 60 s.  

- La instal·lació complirà les condicions de servei que s’indiquen a continuació 
durant 1 hora, com a mínim, a partir de l’instant en que es produeixi la fallada: 

o a) En les vies d’evacuació l’altura de les quals no sigui superior a 2 metres, la 
luminància horitzontal en el terra ha de ser, com a mínim, 1 lux al llarg de l’eix 
central i 0,5 lux en la banda central que comprengui al menys la meitat de 
l’amplada de la via. Les vies d’evacuació amb amplada superior a 2 m poden 
ser tractades com varies bandes de 2 m d’amplada, com a màxim.  

o b) En els punts en els que estiguin situats equips de seguretat, les instal·lacions 
de protecció contra incendis d’utilització manual i els quadres de distribució 
de l’enllumenat, la luminància horitzontal serà de 5 lux, com a mínim.  



 Pàg: 27 

o c) Al llarg de la línea central d’una via d’evacuació, la relació entre la 
luminància màxima i la mínima no ha de ser major de 40:1.  

o d) Els nivells d’il·luminació establerts han d’obtenir-se considerant nul el 
factor de reflexió sobre parets i sostres i contemplant un factor de 
manteniment que englobi la reducció del rendiment lluminós degut a la 
brutícia de les lluminàries i l’envelliment de les llampares. 

o e) Per tal d’identificar les colors de seguretat de les senyals, el valor mínim de 
l’índex de rendiment cromàtic Ra de les llampares serà de 40. 

 
Pel que fa a les senyals de seguretat aquestes també s’han d’il·luminar convenientment, segons el 
Document Bàsic SU 4 del CTE. 
 
La il·luminació de les senyals d’evacuació indicatives de les sortides i de les senyals indicatives 
dels mitjans manuals de protecció contra incendis i dels primers auxilis, han de complir els 
següents requisits: 
 

a) La luminància de qualsevol àrea de color de seguretat de la senyal ha de ser al menys 
de 2 cd/m2 en totes les direccions de visió importants; 

b) La relació de la luminància màxima a la mínima dintre del color blanc o de seguretat 
no ha ser major de 10:1, evitant-se variacions importants entre punts adjacents.  

c) La relació entre la luminància Lblanca i la luminància Lcolor>10, no serà menor que 5:1 ni 
major que 15:1. 

d) Les senyals de seguretat hauran d’estar il·luminades al menys al 50% de la luminància 
requerida, al cap de 5 s, i al 100% al cap de 60 s. 

 
Donades les alçades d’algunes de les sales i passadissos, les llums d’emergència s’ha previst 
d’instal·lar-les a paret. 

9.11.- PRESES DE PROTECCIÓ I POSADA A TERRA.  

 
Elements a connectar a terra. 
 
A la toma de terra establerta es connectarà tota la massa metàl·lica important, existent en la zona 
de la instal·lació, i les masses metàl·liques accessibles dels aparells receptors, quan la seva classe 
d’aïllament o condicions d’instal·lació així ho exigeixin.  
 
A aquesta mateixa toma de terra s’hauran de connectar les part metàl·liques, de les instal·lacions 
de calefacció general, de les instal·lacions d’aigua, de les instal·lacions de gas canalitzat i de les 
antenes de radio i televisió. 
  
Punts de posada a terra. 
 
Els punts de posada a terra es poden situar. 
 
a) En els patis de llums destinats a cuines i cambres de bany, etc., en rehabilitació o reforma 
d’edificis existents.  
b) En el local o lloc de la centralització de comptadors, si existeix.  
c) En la base de les estructures metàl·liques dels ascensors i muntacàrregues, si n’hi ha.  
d) En el punt d’ubicació de la caixa general de protecció. 
e) En qualsevol local on es prevegi la instal·lació d’elements destinats a serveis generals o 
especials, i que per la seva classe d’aïllament o condicions d’instal·lació, hagi de posar-se terra. 
 
En el nostre cas es situarà una toma de posada a terra en el punt d’ubicació de la CPM.  
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Línies principals de terra, Derivacions i Conductors de protecció. 
 
Les línies principals i les seves derivacions s’establiran en les mateixes canalitzacions que les de les 
línies generals d’alimentació i derivacions individuals.  
 
Les línies principals de terra i les seves derivacions estaran constituïdes per conductors de coure 
d’igual secció que la fixada per als conductors de protecció segons l’apartat d’”Instal.lacions 
interiors”, amb un mínim de 16 mm2 per a les línies principals.  
 
No podran utilitzar-se amb conductors de terra de les tuberies d’aigua, gas, calefacció, desaigües, 
conductes d’evacuació de fums o escombraries, ni les cobertes metàl·liques dels cables, tant de la 
instal·lació elèctrica com de telèfons o de qualsevol altre servei similar, ni les parts conductores 
dels sistemes de conducció dels cables, tubs, canals i safates.  
 
Les connexions en els conductes de terra seran realitzades mitjançant dispositius, amb cargols de 
fixació o altres similars, que garanteixin una contínua i perfecta connexió entre ells. 
 
Els conductors de protecció acompanyaran als conductors actius en tots els circuits de l’habitatge 
o local fins als punts d’ús.  
 
En el quadre general de distribució es disposaran els bornes o platines per a la connexió dels 
conductors de protecció de la instal·lació interior amb la derivació de la línia principal de terra.  
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10.- INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ. 

 
Els espais de l’establiment que es climatitzen són la zona de taules i la zona de barra. Els serveis i 
els magatzems no està previst de climatitzar-los directament, en tot cas rebran un cert grau de 
climatització indirectament com a conseqüència de les infiltracions d’aire de les altres estances.  
 
La instal.lació de climatització consisteix bàsicament de dues bombes de calor interiors  
aigua/aigua. Aquestes bombes de calor aprofiten l’energia del subsol gràcies a uns bescanviadors 
instal.lats plans a la base del llac existent en el mateix parc.  
 
Una de les dues bombes de calor està preparada per a la connexió d’un escalfador d’ACS per tal 
de preescalfar l’aigua.  
 

 
L’establiment disposa de dos caixes de ventilació per a l’extracció d’aire que asseguren la qualitat i 
renovació de l’aire. Degut a que no es supera el límit marcat pel RITE no és necessaria la 
instal.lació de cap sistema de recuperació de calor.  
 
Tal i com exigeix el RITE 2007, els serveis disposen d’un sistema d’extracció independent al de la 
zona de taules per a evitar possibles retorns cap a sales amb una qualitat d’aire superior.  
 
A continuació s’adjunta la relació de consideracions que s’ha pres per tal de donar compliment al 
RITE 2007.  

10.1.- EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE 

 
Justificació del cumpliment de l'exigència de qualitat de l'ambient de l'apartat 1.4.1 
 
L'exigència de qualitat tèrmica de l'ambient es considera satisfeta en el disseny i dimensionament 
de la instal·lació tèrmica. Per tant, tots els paràmetres que defineixen el benestar tèrmic es 
mantenen dins dels valors establerts. 
 
A la següent taula apareixen els límits que cumpleixen en la zona ocupada. 
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Paràmetres Límit 

Temperatura operativa a l'estiu (°C) 23 ≤ T ≤ 25 
 

Humitat relativa a l'estiu (%) 45 ≤ HR ≤ 60 
 

Temperatura operativa a l'hivern (°C) 21 ≤ T ≤ 23 
 

Humitat relativa a l'hivern (%) 40 ≤ HR ≤ 50 
 

Velocitat mitja admissible amb difusió per mescla (m/s) V ≤ 0.14 
 

 
A continuació es mostren els valors de condicions interiors de diseny utilitzades al projecte: 
 

Referència Condicions interiors de diseny 

Temperatura d'estiu Temperatura d'hivern Humitat relativa interior 

Barra 24 21 50 

Zona taules 24 21 50 
 
Justificació del cumpliment de l'exigència de qualitat de l'aire interior de l'apartat 1.4.2 
 
Categories de qualitat de l'aire interior 
 
En funció de l'edifici o local, la categoria de qualitat d'aire interior (IDA) que s'haurà d'assolir serà 
com a mínim la següent: 
IDA 1 (aire d'òptima qualitat): hospitals, clíniques, laboratoris i escoles bressol. 
IDA 2 (aire de bona qualitat): oficines, residències (locals comuns d'hotels i similars, residències 
d'àvis i estudiants), sales de lectura, museus, sales de tribunals, aules d'aprenentatge i similars i 
piscines. 
IDA 3 (aire de qualitat mitja): edificis comercials, cines, teatres, sales d'actes, habitacions d'hotels i 
similars, restaurants, cafeterias, bars, sales de festa, gimnasos, locals per l'esport (excepte piscines) 
i sales d'ordinadors. 
IDA 4 (aire de qualitat baixa) 
 
Cabal mínim d'aire exterior 
 
El cabal mínim d'aire exterior de ventilació necesari es calcula segons el métode indirecte de cabal 
d'aire exterior per persona i el métode de cabal d'aire per unitat de superfície, especificats en la 
instrucció técnica I.T.1.1.4.2.3. 
 
Es descriu a continuació la ventilació disenyada per als recintes utilitzats al projecte. 
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Codi Ús 
Superfície 

m² 

Densitat 
ocupació 
(m2/p) Ocupació 

Per 
persona 
(l/s) 

Per m2 
(l/s) 

Ventilació 
(l/s) 

Ventilació 
(m3/h) 

1 Zona de taules 59,30 1,50 40,00 8,00 0,00 320,00 1152,00 
2 Zona de barra 15,50 1,50 11,00 8,00 0,00 88,00 316,80 
3 Espai treball 14,18 10,00 2,00 8,00 0,00 16,00 57,60 
4 Servei petit 1,62 20,00 1,00 0,00 2,00 3,24 11,66 
5 Servei adaptat 5,31 20,00 1,00 0,00 2,00 10,62 38,23 
6 Passadís serveis 2,70 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 Magatzem bar 12,14 40,00 1,00 0,00 0,55 6,68 24,04 
8 Instal.lacions 1,03 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 Magatzem parc 15,30 40,00 1,00 0,00 0,55 8,42 30,29 

  Total Útil 127,08 
Ocupació 
total 57,00   TOTAL 452,95 1630,63 

 
En tots els casos s’ha considerat que la qualitat de l’aire interior ha de ser IDA 3. Pel que fa a 
l’arie d’extracció, l’aire procedent de la zona de taules es considera AE2 i el dels serveis AE3.   
 
Per a permetre l’entrada de l’aire renovat com a conseqüència de la depressió creada mitjançant 
els ventiladors d’extracció, el local disposa d’unes reixetes d’admissió d’aire en el terra de la zona 
de taules (ja que es disposa de forjat sanitari) i en la zona de magatzems. 
 
Justificació del cumpliment de l'exigència d'higiene de l'apartat 1.4.3 
 
La instal·lació interior d'ACS sha dimensionat segon les especificacions establertes en el 
Document Bàsic HS-4 del Códi Tècnic de l'Edificació. 
 
Justificació del cumpliment de l'exigència de qualitat acústica de l'apartat 1.4.4 
 
La instal·lació tèrmica cumpleix amb l'exigència bàsica HR Protecció enfront al soroll del CTE 
d'acord al seu document bàsic. 

10.2.- EXIGÈNCIA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 
Justificació del cumpliment de l'exigència d'eficiència energética en la generació de calor i fred de l'apartat 1.2.4.1 
 
Generalitats 
 
Les unitats de producció del projecte utilitzen energies convencionals amb un recolzament 
d’energia renovable geotèrmica. Aquestes s’han ajustat a la càrrega màxima simultania de les 
instal·lacions servides considerant els guanys o pérdues de calor a través de les xarxes de 
canonades dels fluids portadors, així com l'equivalent tèrmic de la potència absorbida pels equips 
de transport de fluids. 
 
Càrregues tèrmicas 
 
Càrregues màximes simultanies 
 
A continuació es mostra el resum de la càrrega màxima simultania per a cada un dels conjunts de 
recintes: 
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Refrigeració 
 

Conjunt: Planta baixa – Espai Treball 

Recinte Planta 
Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 

Estructural(
kcal/h) 

Sensible 
interior(kcal/h) 

Total 
interior(kcal/h

) 

Sensible(
kcal/h) 

Total(kca
l/h) 

Cabdal(
m³/h) 

Sensible(
kcal/h) 

Càrrega 
total(kcal/h) 

Per 
superfície(kcal
/h·m²) 

Sensible(
kcal/h) 

Total(kca
l/h) 

Espai treball Planta baixa 50.31 296.54 393.35 357.26 454.07 72.88 55.52 349.15 79.35 412.79 803.22 

Total  72.9      

Càrrega total simultània  803.2 

 
Conjunt: Zona Taules 

Recinte Planta 
Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 

Estructural(k
cal/h) 

Sensible 
interior(kcal/h) 

Total 
interior(kcal/h) 

Sensible(k
cal/h) 

Total(kcal
/h) 

Cabdal(m
³/h) 

Sensible(k
cal/h) 

Càrrega 
total(kcal/h) 

Per 
superfície(kcal/

h·m²) 

Sensible(k
cal/h) 

Total(kcal/
h) 

Zona Taules Planta baixa 1601.84 4758.90 6437.21 6551.56 8229.87 1594.03 1611.27 8118.14 196.91 8162.83 16348.01 

Total  1594.0      

Càrrega total simultània  16348.0 

 
Calefacció 
 

Conjunt: Planta baixa – Espai treball 

Recinte Planta 
Càrrega interna 
sensible(kcal/h) 

Ventilació Potència 

Cabdal(
m³/h) 

Càrrega 
total(kcal/h) 

Per 
superfície(kcal
/h·m²) 

Total(kc
al/h) 

Espai treball Planta baixa 686.83 72.88 408.19 108.18 1095.02 

Total  72.9    

Càrrega total simultània  1095.0 
 

Conjunt: Zona Taules 

Recinte Planta 
Càrrega interna 
sensible(kcal/h) 

Ventilació Potència 

Cabdal(
m³/h) 

Càrrega 
total(kcal/h) 

Per 
superfície(kcal

Total(kca
l/h) 

Zona Taules Planta baixa 6225.61 1594.03 8928.11 182.53 15153.72 

Total  1594.0    

Càrrega total simultània  15153.7 
 
A l'annex apareix el càlcul de la càrrega tèrmica per a cadascun dels recintes de la instal·lació. 
 
Càrregues parcials i mínimes 
 
Es mostren a continuació les demandes parcials per mesos per a cada un dels conjunts de 
recintes. 
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Refrigeració: 
 

Conjunt de recintes 
Càrrega màxima simultània per mes(kW) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Zona Taules 13.34 14.23 15.36 16.03 17.09 16.44 18.75 18.98 17.98 16.81 14.38 13.31 

Espai Treball 0.56 0.60 0.68 0.74 0.82 0.82 0.93 0.93 0.84 0.77 0.62 0.56 
 
Calefacció: 
 

Conjunt de recintes 
Càrrega màxima simultània per 

mes(kW) 

Decembre Gener Febrer 

Zona Taules 17.60 17.60 17.60 

Espai servei 1.27 1.27 1.27 
 
Potència tèrmica instal·lada 
 
La potència instal·lada dels equips es la següent: 
 

Equip 
Potència de 
calefacció (kW) 

Potència de 
refrigeració (kW) 

NIBE 1012-4 4,3 5,2 
NIBE 1012-4 VVB 4,3 5,2 
TOTAL 8,6 10,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La instal.lació també disposa de 9 unitats de bescanviador que permeten l’aprofitament de 
l’energia del subsol.  
 
Xarxes de canonades 



 Pàg: 34 

 
El traçat de les canonades s'ha dissenyat tenint en compte l'horari de funcionament de cada 
subsistema, la longitut hidràulica del circuit i el tipus d'unitats terminals servides. 
 
2.3.- Justificació del cumplimient de l'exigència d'eficiència energética al control d'instal·lacions tèrmiques de 
l'apartat 1.2.4.3 
 
Generalitats 
 
La instal·lació tèrmica projectada està dotada dels sistemes de control automàtic necessaris per a 
que es puguin mantenir en els recintes les condicions de disseny previstes. 
 
Control de les condicions termohigrométriques 
 
L'equipament mínim d'aparells de control de les condicions de temperatura i humitat relativa dels 
recintes, segons les categories descrites en la taula 2.4.2.1, es el següent: 
 
THM-C1: Variació de la temperatura del fluid portador (aigua-aire) en funció de la temperatura 
exterior i/o control de la temperatura de l'ambient per zona tèrmica. 
 
THM-C2: Com a THM-C1, més el control de la humitat relativa mitja o la del local més 
representatiu. 
 
THM-C3: Com a THM-C1, més variació de la temperatura del fluid portador fred en funció de la 
temperatura exterior i/o control de la temperatura de l'ambient per zona tèrmica. 
 
THM-C4: Com a THM-C3, més control de la humitat relativa mitja o la del recinte més 
representatiu. 
 
THM-C5: Com a THM-C3, més control de la humitat relativa en locals. 
 
A continuació es descriuen el sistema de control emprat per a cada conjunt de recintes: 
 

Conjunt de recintes Sistema de 
Zona Taules  THM-C1 
Zona Servei THM-C1 

 
Control de la qualitat de l'aire interior en les instal·lacions de climatització 
 
El control de la qualitat d'aire interior pot realitzar-se per un dels métodes descrits en la taula 
2.4.3.2. 
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Categoria Tipus Descripció 

IDA-C1  El sistema funciona continuament 

IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualment, controlat per un interruptor 

IDA-C3 Control per temps El sistema funciona d'acord a un determinat horari 

IDA-C4 Control per presència El sistema funciona per una senyal de presència 

IDA-C5 Control per ocupació El sistema funciona depenent del nombre de persones presents 

IDA-C6 Control directe El sistema està controlat per sensors que mesuren paràmetres de qualitat de l'aire 
interior  

S'ha emprat en el projectE el métode IDA-C1. 
 
Justificació del cumpliment de la exigència de recuperació de energia de l'apartat 1.2.4.5 
 
Recuperació de l'aire exterior 
 
No es requereix, ja que el cabal d’extracció és inferior al mínim definit en el RITE que és de 0,5 
m/s.  
 

Equip 
extracció 

Cabal 
(m3/h) 

Cabal 
(m3/s) 

extractor cuina 1556,69 0,43 
extractor wc 49,90 0,01 
TOTAL 1606,59 0,45 

 
Zonificació 
 
La instal.lació disposa de dues màquines independents, el que permet la seva connexió i regulació 
de forma independent.  

10.3.- EXIGÈNCIA DE SEGURETAT 

 
Justificació del cumpliment de l'exigència de seguretat en generació de calor i fred de l'apartat 3.4.1.  
Condicions generals 
 
Els generadors de calor i fred utilitzats en la instal·lació cumpleixen amb l'establert en la 
instrucció técnica 1.3.4.1.1 Condicions generals del RITE. 

Conductes d'aire 
 
El càlcul i el dimensionament de la xarxa de conductes de la instal·lació, així com elements 
complementaris (plenums, connexió d'unidades terminals, passadisos, tractament d'aigua, unitats 
terminals) s'ha realitzat conforme a la instrucció técnica 1.3.4.2.10 Conductes d'aire del RITE. 

Justificació del cumpliment de l'exigència de protecció contra incendis de l'apartat 3.4.3. 
 
Es cumpleix la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis que es 
d'aplicació a la instal·ació tèrmica. 
 
 

Justificació del cumpliment de la exigència de seguretat i utilització de l'apartat 3.4.4. 
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Cap superfície amb la que existeix possibilidad de contacte accidental, excepte les superfícies dels 
emisors de calor, tenen una temperatura major que 60 °C. 
 
Les superfícies calents de les unitats terminals que son accessibles a l'usuari tenen una 
temperatura menor de 80 °C. 
 
L'accesibilitat a la instal·lació, la senyalització i la medició de la mateixa s'ha disenyat conforme a 
la instrucció técnica 1.3.4.4 Seguretat d'utilització del RITE. 
 

 

11.- INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS I XARXA LOCAL.  

 
La instal.lació de telecomunicacions està formada bàsicament per: 
 

- Instal.lació de telefonia. 

- Instal.lació de televisió 

 
En el magatzem del parc es disposa d’una PAU en la que es realitza la distribució de cablejat cap 
a cadascuna de les tomes d’usuari.  

11.1.- Instal.lació de telefonia.  

 
La instal.lació de telefonia està formada bàsicament per la xarxa interior d'usuari que va des del 
punt d'accés a usuari (PAU), fins les diferents bases de presa, formada per punt d'accés a usuari 
(PAU), cable telefònic d’un  parell (1x2x0,51 mm²) i 1 base de presa de sis contactes.  

11.2.- Instal.lació de televisió. 

 
La instal.lació de Televisió disposa d’una instal.lació de TDT i una preinstal.lació de satèl.lit.  
 
En la coberta s’ha previst la instal.lació d’una antena de captació per a la TDT.  
 
La xarxa interior d’usuari és l’encarregada de distribuir la senyal des del punt d’accés a usuari 
(PAU) fins les diferents bases de presa. Està formada per un punt d’accés a usuari (PAU) fins les 
diferents bases de presa, formada per punt d'accés a usuari (PAU), repartidor de 4 sortides, cable 
coaxial RG-6 amb cobertura exterior de PVC, Atenuació (2150 MHz) = 0,27 dB/m i 4 bases de 
presa per permetre la connexió a elles de receptors de televisió i radio en freqüència modulada, 
situades en l'interior de l'habitatge. 
 
S’ha previst la instal.lació de dues bases de presa de TV + SAT en la zona de taules per a la 
instal.lació d’unes televisions.  
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12.- INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT.  

 
Per a l’enllumenat de la zona de taules s’ha previst la instal.lació d’uns projectors model 
FULGENS per al sistema PLANETARIUS de la marca Cristher. Es tracta d’un projector fabricat 
en termoplàstic i acabat en gris o transparent. Difusor de vidre “Pyrex” matisat. Grau de 
protecció IP20 i aïllament Classe II. Preparat per a làmpares halògenes amb portalàmpares R-7s. 
S’instal.laran amb bombetes de 300 W.  
 

 
 
 
La potència lumínicia d’aquest sistema s’haurà de poder regular mitjançant un mecanisme 
potenciomètric per tal de crear diferents ambients d’enllumenat.  
 
Tal i com es pot apreciar en els plànols es preveu la instal.lació de 11 lluminàries d’aquest tipus.  
 
A dalt de la barra s’ha previst la instal.lació de 5 downlights de petites dimensions per a làmpares 
halògenes de baixa tensió. En concret la ref. 0139/01 de TROLL que admet una làmpara QR-
CBC 51 de 50 W com a màxim.  
 
 
 
 
 
 
Per als serveis, el seu passadís i en un punt en la barra s’ha previst la instal.lació d’uns aplics de 
paret de la marca TROLL model APLIC amb un cos i difusor perforat en xapa d’acer cromat ref. 
6264/60/21. Aquestes lluminàries estan preparades per a la instal.lació d’una lampara A-60 de 
100 W de potència màxima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a l’enllumenat exterior s’ha previst la instal.lació d’unes lluminàries de fixació mural d’acer 
inoxidable amb un disseny decoratiu de la marca Troll model Mask Ref. 6172/20. Els difusors 
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són de policarbonat i la máscara decorativa d’acer inoxidable. S’utilitzarà bombeta incandescent 
A60 de 60 W màxim.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a l’enllumenat dels magatzems s’utilitzaran fluorescents lineals d’alt rendiment T5 amb una 
làmpada fluorescent T5 de 28 W.  
 
Com a enllumenat d’emergència, tal i com s’indica en el capítol corresponent s’utilitzen llums 
amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens. 
 
A la sortida de cada dependència s’ha previst la instal·lació d’una lluminària d’emergència. Per a 
les dependencies més grans, s’han previst emergències addicionals, per tal de complir amb els 
mínims legals.  
 

13.- INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS.  

 
A continuació es descriuen totes aquelles instal.lacions requerides per la legislació de protecció 
contra incendis.  
 
Compartimentació en sectors d’incendi.  
 
Segons l’apartat 1 de la Secció SI 1 del CTE, per a un ús Pública Concurrència, la superficie 
construïda no pot excedir de 2.500 m2. Tal i com es pot comprovar en els plànols aquesta 
superficie no és supera.  
 
L’establiment no limita, ni es troba integrat en cap altre edifici. Per tant, no és necessari que les 
seves parets i portes aportin resistència al foc. Només l’estructura haurà de disposar d’una 
resistència al foc R90 com a element estructural.  
 
Locals de risc especial.  
 
En l’establiment no hi ha locals de risc especial.  
 
La càrrega al foc dels magatzems serà inferior a 425 MJ/m2 i per tant no es poden considerar 
locals de risc especial.  
 
Evacuació d’ocupants: 
 
En primer lloc es comprova el compliment de la Secció SI 3 del CTE.  
 
Com es recordarà, l’ocupació total de l’edifici ja s’ha calculat anteriorment en la present memòria. 
L’ocupació total calculada segons Codi Tècnic és de 57 persones. Aquesta ocupació s’ha calculat 
utilitzant les densitats fixades en la taula 2.1 de la Secció SI 3 i tenint en compte que l’ús de 
l’establiment es considera Pública concurrència.  
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Pel que fa al nombre de sortides, el local en disposa de 7 posibles sortides d’edifici. Per tant els 
recorreguts d’evacuació poden ser de 50 metres com a màxim sempre que la longitud dels 
recorreguts d’evacuació des del seu origen fins arribar a un punt des del que existeixin com a 
mínim dos recorreguts alternatius no excedeix de 25 metres. En els plànols es pot comprovar el 
compliment d’aquests requeriments.  
 
Dimensionament dels medis d’evacuació. 
 
Pel que fa al dimensionament dels elements d’evacuació, tots les portes i passos, passadissos i 
rampes disposen d’una amplada superior a la mínima exigida.  

 
 
Per al dimensionament dels passos s’ha realitzat la hipòtesi més desfavorable, que és que totes les 
persones siguin evacuades pel mateix recorregut d’evacuació.  
 
Segons això l’amplada mínima de les portes i passos hauria de ser de:  
 

A>=57/200=0,285 m.  
 

i l’amplada mínima de passadissos de  
 

A>=57/200=0,285 m.  
 
Es comprova en els plànols que totes les portes són d’amplada 0,8 o superior i que els 
passadissos d’ 1 metre o superior segons l’exigit.  
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Com es pot observar, tot i que per al càlcul s’ha utilitzat una hipòtesi poc probable, els valors 
calculats són molt més baixos que els mínims exigibles.  
 
Senyalització. 
 
Per a la senyalització s’utilitzaran senyals de sortida, d’us habitual o d’emergència definides en la 
norma UNE 23034:1988. 
 
En les sortides d’edifici hi haurà una senyal amb el rètol de “SORTIDA”.  
 
S’ha previst la instal·lació de senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visibles des de tot 
origen d’evacuació des del que no s’apreciïn directament les sortides o les seves senyals 
indicatives.  
 
En els punts dels recorreguts d’evacuació en els que existeixen alternatives, s’ha previst la 
instal·lació de senyals indicadores.  
 
La mida de les senyals serà de 210x210 mm ja que les distancies d’observació són inferiors en tots 
els casos a 10 metres.  
 
Control del fum d’incendi. 
 
No es requereix la instal·lació d’un sistema de control de fums d’incendi.  
 
Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis.  
 
La dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis ve determinada per la taula 1.1 del punt 1 
de la DB SI 4 del CTE.  
 

 
 
S’ha previst la instal·lació d’un extintor d’eficàcia 21A-113B, el qual estarà accessible a menys de 
15 metres des de qualsevol origen d’evacuació. A més, es disposa d’un extintor de CO2 que es 
situat al costat del quadre de comandaments i protecció. 
 
Els extintors es disposen per ésser utilitzats de manera ràpida i fàcil, de forma que l’extrem 
superior de l’extintor es troba a una alçada sobre el terra menor de 1’7 m. 
 
Els extintors s’han de senyalitzar mitjançant senyals que compleixin la norma UNE 23033-1 de 
mida 210x210 mm. Han de ser visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament 
d’enllumenat. Si son foto luminiscents, les seves característiques d’emissió lluminosa ha de 
complir el que s’estableix en la norma UNE 23035-4:1999. 
 
Pel fet de tractar-se d’un edifici que es considera d’ús Pública Concurrència , es requereix: 
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Com que la superficie construïda és inferior a 500 m2, l’ocupació inferior a 500 i l’altura 
d’evacuació inferior a 24 metres, no es requereix de cap altra instal.lació contraincendis.  
 
Enllumenat d’emergència.  
 
Com a enllumenat d’emergència s’utilitzaran llums amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux 
lluminós 155 lúmens. La seva distribució es realitzarà segons els plànols.  
 
Les condicions que ha de complir aquesta instal.lació estan contingudes en la descripció de la 
instal·lació de Baixa Tensió.  
 
Manteniment de les instal·lacions contra incendis.  
 
En compliment del Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis es segueix un 
programa de manteniment dels extintors d'incendi, operacions que es realitzen per una empresa 
mantenidora autoritzada, o bé per personal de l'usuari o titular de la instal·lació. El programa és: 
 
Cada Tres Mesos: Comprovació de l'accessibilitat, senyalització, bon estat aparent de conservació. 
Inspecció ocular de precintes, inscripcions, etc. Comprovació del pes i pressió en el seu cas. 
Inspecció ocular de l'estat extern de les parts mecàniques (boca, vàlvula, mànega, etc.) 
 
Cada Any: Comprovació del pes i pressió en el seu cas. En el cas d'extintors de pols amb 
botelleta de gas d'impulsió es comprova el bon estat de l'agent extintor, el pes i l'aspecte extern de 
la botelleta. Inspecció ocular de l'estat de la mànega, boca o llança, vàlvules i parts mecàniques. 
 
Cada Cinc Anys: A partir de la data d’encunyat de l'extintor (i per tres vegades) s’encunyarà 
l'extintor d'acord amb la ITC-MIE AP.5 del Reglament d'aparells a pressió sobre extintors 
d'incendis. 
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MEMÒRIES DE CÀLCULS 

1.- CÀLCUL SUBMINISTRAMENT AIGUA 

1.1.- Bases de càlcul  
1.1.1.- Xarxes de distribució  
1.1.1.1.- Condicions mínimes de suministre 
La instal·lació ha de subministrar als aparells i equips de joc higiènic, els cabals que figuren en la següent 
taula: 
 

Cabal instantani mínim per a cada tipus d'aparell 

Tipus d'aparell Cabal instantani mínim d'aigua freda [dm3/s] Cabal instantani mínim d'A.C.S. [dm3/s] 

Vàter amb fluxor 1.25 - 

Safareig domèstic 0.20 0.100 

Rentavaixelles domèstic 0.15 0.100 

Aixeta en garatge 0.20 - 
 
 

En els punts de consum la pressió mínima és de: 
 

- 100 kPa. per a aixetes comuns; 
 

- 150 kPa. per a fluxors i calentadors. 
 
La pressió en qualsevol punt de consum no és superior a 500 kPa. 
 
La temperatura de ACS en els punts de consum ha d'estar compresa entre 50°C i 65°C. excepte a les 
instal·lacions ubicades en edificis dedicats a ús exclusiu d'habitatges sempre que aquestes no afectin a 
l'ambient exterior dels esmentats edificis. 
 
1.1.1.2.- Trams 
 
El càlcul s'ha realitzat amb un primer dimensionat seleccionant el tram més desfavorable de la mateixa i 
obtenint-se uns diàmetres previstos que, posteriorment, s'han comprovat en funció de la pèrdua de 
càrrega obtinguda amb els mateixos, a partir de la següent formulació: 
 
Factor de fricció: 
 

 2

0'9

5'74
0 '25· log

3'7· ReD

ε
λ

−

  
= +  

  

 

sent:    

  
 

Rugositat absoluta 

 D Diàmetre [mm] 

 Re Nombre de Reynolds 

 
Pèrdues de càrrega: 
 

 2

(Re, )· ·
2r

L v
J f

D g
ε=

 

sent:    

 Re Nombre de Reynolds 

 r 
 

Rugositat relativa 
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 L Longitud [m] 

 D Diàmetre 

 v Velocitat [m/s] 

 g Acceleració de la gravetat [m/s2] 
  

Aquest dimensionat s'ha realitzat tenint en compte les peculiaritats de la instal·lació i dels diàmetres 
obtinguts són els mateixos que fan compatibles el bon funcionament i l'economia de la mateixa. 
 
El dimensionat de la xarxa s'ha realitzat a partir del dimensionat de cada tram, i per portar-ho a terme s'ha 
partit del circuit més desfavorable que és el que conta amb la major pèrdua de pressió deguda, tant al 
fregament, com a la seva alçada geomètrica. 
 
- El dimensionat dels trams s'ha realitzat d'acord al procediment següent: 
 

- el cabal màxim de cada tram és igual a la suma dels cabals dels punts de consum alimentats pel 
mateix d'acord amb la taula que figura en l'apartat "Condicions mínimes de subministre". 
 
- establiment dels coeficients de simultaneïtat de cada tram d'acord amb el criteri seleccionat (UNE 
149201): 
 

Canonades d'escomesa i d'alimentació: 
 

 0,50,698  ( )  0,12 ( / )c tQ x Q l s= −

 

sent:    

 Qc Cabal simultàni 

 Qt Cabdal brut 

 
Montants i instal·lació interior: 
 

 0,50,698  ( )  0,12 ( / )c tQ x Q l s= −

 

sent:    

 Qc Cabal simultàni 

 Qt Cabdal brut 

 
- determinació del cabal de càlcul en cada tram com a producte del cabal màxim pel coeficient de 
simultaneïtat corresponent. 
 
- elecció d'una velocitat de càlcul compresa dins els intervals següents: 
 

canonades metàl·liques: entre 0.50 i 2.00 m/s. 
 
canonades termoplàstiques i multicapa: entre 0.50 i 3.50 m/s. 
 

- Obtenció del diàmetre corresponent a cada tram en funció del cabal i de la velocitat. 
 

 

1.1.1.3.- Comprovació de la pressió 
S'ha comprovat que la pressió disponible en el punt de consum més desfavorable supera els valors mínims 
indicats en l'apartat 'Condicions mínimes de suministre' i que en tots els punts de consum no es supera el 
valor màxim indicat en el mateix apartat, d'acord amb el següent: 
 

- s'ha determinat la pèrdua de pressió del circuit sumant les pèrdues de pressió total de cada tram. Les 
pèrdues de càrrega localitzades s'estimen en un 20 % al 30 % de la produïda sobre la longitud real del 
tram i s'evaluen els elements de la instal·lació on és coneguda la pèrdua de càrrega localitzada sense 
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necessitat d'estimar-la. 
 

- s'ha comprovat la suficiència de la pressió disponible: un cop obtinguts els valors de les pèrdues de 
pressió del circuit, s'ha comprovat si són sensiblement iguals a la pressió disponible que queda després 
de desconectar a la pressió total, l'alçada geomètrica i la resudial del punt de consum més 
desfavorable. 

 
1.1.2.- Derivacions a estancies humides i ramals d'enllaç 

 
 

Les branques d'enllaç als aparells domèstics s'han dimensionat conforme al que s'ha establert en la següent 
taula. En la resta, s'han tingut en compte els criteris de subministre donats per les característiques de cada 
aparell i han estat dimensionats en conseqüència. 
 
 

Diàmetres mínims de derivacions als aparells 

Aparell o punt de consum 
Diàmetr nominal del ramal d'enllaç 

Tub d'acer ('') Tub de coure o plàstic (mm) 

Vàter amb fluxor 1-11/2 25-40 

Safareig domèstic 1/2 12 

Rentavaixelles domèstic 1/2 (rosca a 3/4) 12 
 
 

Els diàmetres dels diferents trams de la xarxa de subministre s'han dimensionat conforme al procediment 
establert en l'apartat 'Trams', adoptant-se, com a mínim, els següents valors: 
 
 

Diàmetres mínims d'alimentació 

Tram considerat 
Diàmetre nominal del tub d'alimentació 

Acer ('') Coure o plàstic (mm) 

Alimentació a estància humida privada: bany, servei, cunia. 3/4 20 

Alimentació a derivació particular: habitatge, apartament, local comercial 3/4 20 

Columna (montant o descendent) 3/4 20 

Distribuidor principal 1 25 
 

1.1.3.- Xarxes d'A.C.S.  
1.1.3.1.- Xarxes d'impulsió 
Per les xarxes d'impulsió o anada d'ACS s'ha seguit el mateix mètode de càlcul que per les xarxes d'aigua 
freda. 
 

1.1.3.2.- Xarxes de retorn 
Per determinar el cabal que circularà pel circuit de retorn, es podrà estimar en l'aixeta més allunyada, la 
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pèrdua de temperatura serà, com a màxim, de3°C des de la sortida de l'acumulador o intercanviador en el 
seu cas. 
 
En qualsevol cas no es recircularan menys de 250 l/h.en cada columna, si la instal·lació respon a aquest 
esquema, per poder efectuar un adequat equilibrat hidràulic. 
 
El cabal de retorn s'estima segons regles empíriques de la següent forma: 
 

- es considera que recircula el 10% de l'aigua d'alimentació,com a mínim. En qualsevol cas es 
considera que el diàmetre interior mínim de la canonada de retorn es de 16 mm. 
- els diàmetres en funció del cabal recirculat s'indiquen a la següent tabla: 

 
 

Relació entre diàmetre de canonada i cabal recirculat d'ACS 

Diàmetre de la canonada (polsades) Cabal recirculat (l/h) 

1/2 140 

3/4 300 

1 600 

11/4 
 

1100 

11/2 
 

1800 
2 3300 

 
1.1.3.3.- Aïllament tèrmic 
L'espessor de l'aïllament de les conduccions, tant en l'anada com en el retorn, s'ha dimensionat d'acord a 
l'indicat al 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)' i les seves 'Instrucciones 
Técnicas complementarias (ITE)'. 
 
1.1.3.4.- Dil·latadors 
En els materials metàlics es podrà aplicar l'especificat a la norma UNE 100 156:1989 i per als materials 
termoplàstics l'indicat a la norma UNE ENV 12 108:2002. 
 
En tot tram recte sense connexions intermitges amb una longitud superior a 25 m s'han de prendre les 
mesures oportunes per evitar possibles tensions excessives de la canonada, motivades per les contraccions 
i dilatacions produïdes per les variacions de temperatura. El millor punt per a col·locar-los es troba 
equidistant de les derivacions més pròximes en els muntants. 
 
1.1.4.- Equips, elements i dispositius de la instal·lació  
1.1.4.1.- Comptadors 
El calibre nominal dels diferents tipus de comptadors s'adequarà, tant en aigua freda com calent, als cabals 
nominals i màxims de la instal·lació. 
 
1.2.- Dimensionat  
1.2.1.- Escomeses 
 
Material: Tub de polietilè d'alta densitat (PE-100 A), segons UNE-EN 12201-2 
 
 

Càlcul hidràulic de les escomeses 

Tram 
Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) 

K 
Q(l/
s) 

h(m.c.a.
) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v(m/s
) 

J(m.c.a.
) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

1-2 1.09 1.25 3.80 0.33 1.25 0.30 26.00 32.00 2.35 0.81 35.00 33.89 
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 Abreviatures utilitzades 

Lr 
 

Longitud mitja sobre plànols Dint 
 

Diàmetre interior 

Lt 
 

Longitud total de càlcul (Lr + Leq) 
 

Dcom 
 

Diàmetre comercial 

Qb 
 

Cabdal brut v Velocitat 

K Coeficient de simultaneïtat J Pèrdua de càrrega del tram 

Q Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K) 
 

Pent Pressió d'entrada 

h Desnivell Psal Pressió de sortida 
 

 
1.2.2.- Tubs d'alimentació 
 
Material: Tub de polietilè d'alta densitat (PE-100 A), segons UNE-EN 12201-2 
 
 

Càlcul hidràulic dels tubs d'alimentació 

Tram 
Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) 

K 
Q(l/
s) 

h(m.c.a.
) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v(m/s
) 

J(m.c.a.
) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

3-Clau d'abonat 0.58 0.66 3.80 0.33 1.25 -0.30 26.00 32.00 2.35 4.16 33.89 30.03 

 Abreviatures utilitzades 

Lr 
 

Longitud mitja sobre plànols Dint 
 

Diàmetre interior 

Lt 
 

Longitud total de càlcul (Lr + Leq) 
 

Dcom 
 

Diàmetre comercial 

Qb Cabdal brut v Velocitat 

K Coeficient de simultaneïtat J Pèrdua de càrrega del tram 

Q Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K) 
 

Pent Pressió d'entrada 

h Desnivell Psal Pressió de sortida 
 

 

 
1.2.3.- Instal·lacions particulars  
1.2.3.1.- Instal·lacions particulars 
 
Material: Tub multicapa de polietilè reticulat amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb barrera d'oxigen, 
segons UNE 53961 
 
 

Càlcul hidràulic de les intal·lacions particulars 

Tram Ttub 
 

Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) 

K 
Q(l/
s) 

h(m.c.a.
) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v(m/s
) 

J(m.c.a.
) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

Instal.lació interior F 8.20 9.44 3.40 0.37 1.25 2.55 26.00 32.00 2.35 2.83 30.03 24.65 

 F 11.57 13.30 0.30 0.87 0.26 -1.25 15.50 20.00 1.39 6.63 24.65 19.27 

 C 2.58 2.97 0.20 0.96 0.19 -1.30 15.50 20.00 1.02 1.40 19.27 19.16 

Puntal (Lvd) C 6.29 7.23 0.10 1.00 0.10 0.65 10.00 14.00 1.27 4.53 19.16 13.98 

 Abreviatures utilitzades 

Ttub Tipus de canonada: F (Aigua freda), C (Aigua calenta) Dint Diàmetre interior 

Lr Longitud mitja sobre plànols Dcom Diàmetre comercial 

Lt 
 

Longitud total de càlcul (Lr + Leq) 
 

v Velocitat 

Qb 
 

Cabdal brut J Pèrdua de càrrega del tram 

K Coeficient de simultaneïtat Pent 
 

Pressió d'entrada 

Q Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K) 
 

Psal 
 

Pressió de sortida 

h Desnivell   
 

Instal.lació interior: Clau d'abonat 
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Punt de consum amb major caiguda de pressió (Lvd): Rentavaixelles domèstic 
 

 
1.2.3.2.- Producció de A.C.S. 
 

Càlcul hidràulic dels equips de producció d'A.C.S. 

Referència Descripció 
Qcal 
(l/s) 

Clau d'abonat Termos elèctric, mural vertical, resistència blindada, 80 l, 1200 W 0.26 

 Abreviatures utilitzades 

Qcal Cabal de càlcul 
 

 

 
1.2.4.- Aïllament tèrmic 
Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la 
distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïlant cilíndrica modelada de llana de 
vidre, de 21,0 mm de diàmetre interior i 30,0 mm de gruix. 
 
Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., empotrada en parament, per la distribució 
de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica de 16,0 mm de 
diàmetre interior i 9,5 mm de gruix. 

2.- CÀLCUL INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA. 

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 
 
 
Fórmulas 
 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosj  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosj x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m. 
 

Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/r 
r = r20[1+a (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
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 Al = 0.029  
a = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib £ In £ Iz  
I2 £ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma 
igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In 
como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/Ö(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²xw; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²xw; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
w  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* IpccI = Ct U / Ö3 Zt  
 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 
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Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en 
origen mas la propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad. 
K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  Ö(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 
K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 

 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 
 
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA  IMAG = 20 In 
 
 
Fórmulas Embarrados  
 
Cálculo electrodinámico 
 
 smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  
Siendo,  
smax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
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Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  
sadm: Tensión admisible material (kg/cm²)  
 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc)  
Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
L1                        1200 W 
Eme1                       300 W 
L2                        1200 W 
Eme2                       300 W 
L3                        1200 W 
Eme3                       300 W 
L4                        1200 W 
Eme4                       300 W 
LExterior                 1250 W 
Endolls                   2900 W 
Rentagots                 2900 W 
Rentavaixelles            2900 W 
Escalfador                1600 W 
Botelleros                1250 W 
Frigo                     1250 W 
Planxa                    3000 W 
Forn                      5200 W 
Cuina                     3000 W 
Cafetera                  3500 W 
Clima 1                   1500 W 
Clima 2                   1500 W 
Bombes clima              1000 W 
Ventilació                 750 W 
Ventilació                1250 W 
Campana mural              750 W 
Alarma                     500 W 
 TOTAL....     42000 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 7250  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 34750  
- Potencia Máxima Admisible (W): 43646.4  
 
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 42000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

1500x1.25+22400=24275 W.(Coef. de Simult.: 0.5 ) 
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I=24275/1,732x400x1=35.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  73 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 51.52  
e(parcial)=15x24275/49.45x400x16=1.15 V.=0.29 % 
e(total)=0.29% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2700 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2700/230x0.8=14.67 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.21  
e(parcial)=2x0.3x2700/49.33x230x2.5=0.06 V.=0.02 % 
e(total)=0.31% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: L1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1200x1.8=2160 W. 
 

I=2160/230x1=9.39 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46  
e(parcial)=2x50x2160/50.42x230x2.5=7.45 V.=3.24 % 
e(total)=3.55% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: Eme1 
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- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

300x1.8=540 W. 
 

I=540/230x1=2.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.37  
e(parcial)=2x10x540/51.45x230x2.5=0.37 V.=0.16 % 
e(total)=0.47% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2700 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2700/230x0.8=14.67 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.21  
e(parcial)=2x0.3x2700/49.33x230x2.5=0.06 V.=0.02 % 
e(total)=0.31% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: L2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1200x1.8=2160 W. 
 

I=2160/230x1=9.39 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 46  
e(parcial)=2x50x2160/50.42x230x2.5=7.45 V.=3.24 % 
e(total)=3.55% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: Eme2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

300x1.8=540 W. 
 

I=540/230x1=2.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.37  
e(parcial)=2x10x540/51.45x230x2.5=0.37 V.=0.16 % 
e(total)=0.47% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2700 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2700/230x0.8=14.67 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.21  
e(parcial)=2x0.3x2700/49.33x230x2.5=0.06 V.=0.02 % 
e(total)=0.31% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: L3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1200x1.8=2160 W. 
 

I=2160/230x1=9.39 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46  
e(parcial)=2x50x2160/50.42x230x2.5=7.45 V.=3.24 % 
e(total)=3.55% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: Eme3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

300x1.8=540 W. 
 

I=540/230x1=2.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.37  
e(parcial)=2x10x540/51.45x230x2.5=0.37 V.=0.16 % 
e(total)=0.47% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2700 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2700/230x0.8=14.67 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.21  
e(parcial)=2x0.3x2700/49.33x230x2.5=0.06 V.=0.02 % 
e(total)=0.31% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: L4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
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- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1200x1.8=2160 W. 
 

I=2160/230x1=9.39 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46  
e(parcial)=2x50x2160/50.42x230x2.5=7.45 V.=3.24 % 
e(total)=3.55% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: Eme4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

300x1.8=540 W. 
 

I=540/230x1=2.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.37  
e(parcial)=2x10x540/51.45x230x2.5=0.37 V.=0.16 % 
e(total)=0.47% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: LExterior 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1250 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1250x1.8=2250 W. 
 

I=2250/230x1=9.78 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.51  
e(parcial)=2x50x2250/50.33x230x2.5=7.78 V.=3.38 % 
e(total)=3.67% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
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Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Endolls 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2900 W. 
- Potencia de cálculo: 2900 W. 
 
I=2900/230x0.8=15.76 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 56.9  
e(parcial)=2x50x2900/48.54x230x2.5=10.39 V.=4.52 % 
e(total)=4.81% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 7400 W. 
- Potencia de cálculo:  

7400 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=7400/1,732x400x0.8=13.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.13  
e(parcial)=0.3x7400/49.34x400x2.5=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.3% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Rentagots 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2900 W. 
- Potencia de cálculo: 2900 W. 
 
I=2900/230x0.8=15.76 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
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Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 56.9  
e(parcial)=2x25x2900/48.54x230x2.5=5.2 V.=2.26 % 
e(total)=2.56% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Rentavaixelles 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2900 W. 
- Potencia de cálculo: 2900 W. 
 
I=2900/230x0.8=15.76 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 56.9  
e(parcial)=2x25x2900/48.54x230x2.5=5.2 V.=2.26 % 
e(total)=2.56% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Escalfador 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1600 W. 
- Potencia de cálculo: 1600 W. 
 
I=1600/230x0.8=8.7 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.14  
e(parcial)=2x25x1600/50.57x230x2.5=2.75 V.=1.2 % 
e(total)=1.5% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
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1250x1.25+1250=2812.5 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2812.5/1,732x400x0.8=5.07 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.75  
e(parcial)=0.3x2812.5/51.19x400x2.5=0.02 V.=0 % 
e(total)=0.29% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Botelleros 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1250 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1250x1.25=1562.5 W. 
 

I=1562.5/230x0.8x1=8.49 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.91  
e(parcial)=2x25x1562.5/50.61x230x2.5x1=2.68 V.=1.17 % 
e(total)=1.46% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Frigo 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1250 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1250x1.25=1562.5 W. 
 

I=1562.5/1,732x400x0.8x1=2.82 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.7  
e(parcial)=15x1562.5/51.39x400x2.5x1=0.46 V.=0.11 % 
e(total)=0.41% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
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Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 14700 W. 
- Potencia de cálculo:  

14700 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=14700/1,732x400x0.8=26.52 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  50 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.44  
e(parcial)=0.3x14700/49.98x400x10=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.29% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Planxa 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/230x0.8=16.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 58.08  
e(parcial)=2x25x3000/48.34x230x2.5=5.4 V.=2.35 % 
e(total)=2.64% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: Forn 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5200 W. 
- Potencia de cálculo: 5200 W. 
 
I=5200/230x0.8=28.26 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 58.49  
e(parcial)=2x25x5200/48.27x230x6=3.9 V.=1.7 % 
e(total)=1.99% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: Cuina 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/230x0.8=16.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 58.08  
e(parcial)=2x25x3000/48.34x230x2.5=5.4 V.=2.35 % 
e(total)=2.64% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: Cafetera 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3500 W. 
- Potencia de cálculo: 3500 W. 
 
I=3500/1,732x400x0.8=6.31 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.5  
e(parcial)=25x3500/50.87x400x2.5=1.72 V.=0.43 % 
e(total)=0.72% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 6750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1500x1.25+5250=7125 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=7125/1,732x400x0.8=12.86 A. 
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Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  50 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.98  
e(parcial)=0.3x7125/51.15x400x10=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.29% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Clima 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1500x1.25=1875 W. 
 

I=1875/230x0.8x1=10.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.06  
e(parcial)=2x25x1875/50.23x230x2.5x1=3.25 V.=1.41 % 
e(total)=1.7% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Clima 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1500x1.25=1875 W. 
 

I=1875/230x0.8x1=10.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.06  
e(parcial)=2x25x1875/50.23x230x2.5x1=3.25 V.=1.41 % 
e(total)=1.7% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Bombes clima 
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- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1000x1.25=1250 W. 
 

I=1250/230x0.8x1=6.79 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.14  
e(parcial)=2x25x1250/50.94x230x2.5x1=2.13 V.=0.93 % 
e(total)=1.22% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Ventilació 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 
 

I=937.5/230x0.8x1=5.1 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.77  
e(parcial)=2x25x937.5/51.19x230x2.5x1=1.59 V.=0.69 % 
e(total)=0.98% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Ventilació 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1250 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1250x1.25=1562.5 W. 
 

I=1562.5/230x0.8x1=8.49 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 44.91  
e(parcial)=2x25x1562.5/50.61x230x2.5x1=2.68 V.=1.17 % 
e(total)=1.46% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Campana mural 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

750x1.25=937.5 W. 
 

I=937.5/1,732x400x0.8x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.25  
e(parcial)=25x937.5/51.47x400x2.5x1=0.46 V.=0.11 % 
e(total)=0.4% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Alarma 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230x0.8=2.72 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.5  
e(parcial)=2x15x500/51.42x230x2.5=0.51 V.=0.22 % 
e(total)=0.51% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION  
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
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- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 60  
- Ancho (mm): 20  
- Espesor (mm): 3  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.2, 0.2, 0.03, 0.0045  
- I. admisible del embarrado (A): 220  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =5.3² · 25² /(60 · 10 · 0.03 · 1) = 975.424 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 35.04 A  
 Iadm = 220 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 5.3 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc) = 164 · 60 · 1 / (1000 · Ö0.5) = 13.92 kA  
 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
DERIVACION IND. 24275 15 4x16+TTx16Cu 35.04 73 0.29 0.29 63 
 2700 0.3 2x2.5Cu 14.67 23 0.02 0.31  
L1 2160 50 2x2.5+TTx2.5Cu 9.39 21 3.24 3.55 20 
Eme1 540 10 2x2.5+TTx2.5Cu 2.35 21 0.16 0.47 20 
 2700 0.3 2x2.5Cu 14.67 23 0.02 0.31  
L2 2160 50 2x2.5+TTx2.5Cu 9.39 21 3.24 3.55 20 
Eme2 540 10 2x2.5+TTx2.5Cu 2.35 21 0.16 0.47 20 
 2700 0.3 2x2.5Cu 14.67 23 0.02 0.31  
L3 2160 50 2x2.5+TTx2.5Cu 9.39 21 3.24 3.55 20 
Eme3 540 10 2x2.5+TTx2.5Cu 2.35 21 0.16 0.47 20 
 2700 0.3 2x2.5Cu 14.67 23 0.02 0.31  
L4 2160 50 2x2.5+TTx2.5Cu 9.39 21 3.24 3.55 20 
Eme4 540 10 2x2.5+TTx2.5Cu 2.35 21 0.16 0.47 20 
LExterior 2250 50 2x2.5+TTx2.5Cu 9.78 21 3.38 3.67 20 
Endolls 2900 50 2x2.5+TTx2.5Cu 15.76 21 4.52 4.81 20 
 7400 0.3 4x2.5Cu 13.35 21 0.01 0.3  
Rentagots 2900 25 2x2.5+TTx2.5Cu 15.76 21 2.26 2.56 20 
Rentavaixelles 2900 25 2x2.5+TTx2.5Cu 15.76 21 2.26 2.56 20 
Escalfador 1600 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.7 21 1.2 1.5 20 
 2812.5 0.3 4x2.5Cu 5.07 21 0 0.29  
Botelleros 1562.5 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.49 21 1.17 1.46 20 
Frigo 1562.5 15 4x2.5+TTx2.5Cu 2.82 18.5 0.11 0.41 20 
 14700 0.3 4x10Cu 26.52 50 0.01 0.29  
Planxa 3000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 16.3 21 2.35 2.64 20 
Forn 5200 25 2x6+TTx6Cu 28.26 36 1.7 1.99 25 
Cuina 3000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 16.3 21 2.35 2.64 20 
Cafetera 3500 25 4x2.5+TTx2.5Cu 6.31 18.5 0.43 0.72 20 
 7125 0.3 4x10Cu 12.86 50 0 0.29  
Clima 1 1875 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.19 21 1.41 1.7 20 
Clima 2 1875 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.19 21 1.41 1.7 20 
Bombes clima 1250 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.79 21 0.93 1.22 20 
Ventilació 937.5 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.1 21 0.69 0.98 20 
Ventilació 1562.5 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.49 21 1.17 1.46 20 
Campana mural 937.5 25 4x2.5+TTx2.5Cu 1.69 18.5 0.11 0.4 20 
Alarma 500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.22 0.51 20 
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Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
DERIVACION IND. 15 4x16+TTx16Cu 12 15 2650.1 0.75   63;B,C,D 
 0.3 2x2.5Cu 5.32 6 2469.98 0.01   16;B,C 
L1 50 2x2.5+TTx2.5Cu 4.96  197.71 2.11    
Eme1 10 2x2.5+TTx2.5Cu 4.96  750.48 0.15    
 0.3 2x2.5Cu 5.32 6 2469.98 0.01   16;B,C 
L2 50 2x2.5+TTx2.5Cu 4.96  197.71 2.11    
Eme2 10 2x2.5+TTx2.5Cu 4.96  750.48 0.15    
 0.3 2x2.5Cu 5.32 6 2469.98 0.01   16;B,C 
L3 50 2x2.5+TTx2.5Cu 4.96  197.71 2.11    
Eme3 10 2x2.5+TTx2.5Cu 4.96  750.48 0.15    
 0.3 2x2.5Cu 5.32 6 2469.98 0.01   16;B,C 
L4 50 2x2.5+TTx2.5Cu 4.96  197.71 2.11    
Eme4 10 2x2.5+TTx2.5Cu 4.96  750.48 0.15    
LExterior 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.32 6 198.81 2.09   10;B,C 
Endolls 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.32 6 198.81 2.09   16;B,C 
 0.3 4x2.5Cu 5.32  2469.98 0.01    
Rentagots 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.96 6 366.42 0.62   16;B,C,D 
Rentavaixelles 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.96 6 366.42 0.62   16;B,C,D 
Escalfador 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.96 6 366.42 0.62   16;B,C,D 
 0.3 4x2.5Cu 5.32  2469.98 0.01    
Botelleros 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.96 6 366.42 0.62   10;B,C,D 
Frigo 15 4x2.5+TTx2.5Cu 4.96 6 556.22 0.27   10;B,C,D 
 0.3 4x10Cu 5.32  2602.69 0.2    
Planxa 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.23 6 369.26 0.61   20;B,C 
Forn 25 2x6+TTx6Cu 5.23 6 740.57 0.87   32;B,C,D 
Cuina 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.23 6 369.26 0.61   20;B,C 
Cafetera 25 4x2.5+TTx2.5Cu 5.23 6 369.26 0.61   16;B,C,D 
 0.3 4x10Cu 5.32  2602.69 0.2    
Clima 1 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.23 6 369.26 0.61   16;B,C,D 
Clima 2 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.23 6 369.26 0.61   16;B,C,D 
Bombes clima 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.23 6 369.26 0.61   16;B,C,D 
Ventilació 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.23 6 369.26 0.61   16;B,C,D 
Ventilació 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.23 6 369.26 0.61   16;B,C,D 
Campana mural 25 4x2.5+TTx2.5Cu 5.23 6 369.26 0.61   16;B,C,D 
Alarma 15 2x2.5+TTx2.5Cu 5.32 6 565 0.26   16;B,C,D 
 
  
 
CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
  
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  57 m.  
 
 Picas verticales de Acero recubierto Cu     14 mm 4 picas de 2m. 
  
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 8.22  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del cálculo de 
circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace con 
tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
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3.- CÀLCUL CÀRREGUES TÈRMIQUES. 

 

3.1.- Paràmetres generals 

 
Terme municipal: Amposta 
Latitud (graus): 40.71 graus 
Altitud sobre el nivell del mar: 8 m 
Percentil per a estiu: 5.0 % 
Temperatura seca estiu: 27.57 °C 
Temperatura humida estiu: 22.50 °C 
Oscil·lació mitja diària: 8.4 °C 
Oscil·lació mitja anual: 27.5 °C 
Percentil per a hivern: 97.5 % 
Temperatura seca a l'hivern: 1.20 °C 
Humitat relativa a l'hivern: 90 % 
Velocitat del vent: 3.6 m/s 
Temperatura del terreny: 6.40 °C 
Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 % 
Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 % 
Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 % 
Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 % 
Suplement d'intermitència per calefacció: 5 % 
Percentatge de càrregues degut a la pròpia instal·lació: 3 % 
Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0 % 
Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 0 % 
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3.2.- Resultats de càlcul dels recintes 
 
3.2.1.- Refrigeració 

Planta baixa 

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Zona Taules (Restaurants)  Zona Taules 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 27.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 22.5 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. 
LATENT(kca
l/h) 

C. 
SENSIBLE(kca
l/h) Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (kcal/h m²°C)   Pes (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Façana  S  3.2  0.38  286  Intermig  26.8  

Façana  E  1.8  0.38  286  Intermig  26.7  

Façana  N  10.3  2.05  1820  Intermig  22.8  
 

 

3.38 

1.83 

-24.93 
 

Finestres exteriors   

Núm. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (kcal/h m²°C)   Coef. radiació solar   Guany (kcal/h·m²)   

4  S  38.2  2.72  0.08  20.6  

2  E  19.1  2.72  0.08  14.4  

1  O  9.5  2.72  0.08  40.6  
 

 
787.97 

274.46 

387.86 
 

 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (kcal/h m²°C)   Pes (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Terrat  83.0  0.29  811  Intermig  29.9  
 

 

144.40 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (kcal/h m²°C)   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior  17.2  1.81  100  24.5  

Buit interior  1.7  1.89    25.8  

Buit interior  1.6  1.89    25.8  
 

 

15.66 

5.84 

5.36 
 

Total estructural 1601.84 

Ocupants   

Activitat   Nº persones   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Assegut o en repòs  56  29.97  53.31 
 

1678.31 2985.15 

Il·luminació   

Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació 

Fluorescent amb reactància  1245.33  0.95 
 

 

1179.73 

Instal·lacions i altres càrregues  788.71 

Càrregues interiors 1678.31 4758.90 

Càrregues interiors totals 6437.21 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

 
190.82 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.80 
 

Càrregues internes totals 
 

1678.31 6551.56 

Potència tèrmica interna total 8229.87 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

1594.0  
 

6506.87 1611.27 

Càrregues de ventilació 6506.87 1611.27 

Potència tèrmica de ventilació total 8118.14 

Potència tèrmica 8185.18 8162.83 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 83.0 m² 196.9 kcal/h·m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 16348.0 kcal/h 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Espai treball (Cuina)  Espai servei 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 26.7 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 22.2 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT(kcal/
h) 

C. 
SENSIBLE(kcal/
h) Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (kcal/h m²°C)   Pes (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Façana  N  4.3  2.05  1820  Intermig  23.4  
 

 

-5.69 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (kcal/h m²°C)   Pes (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Terrat  10.1  0.29  811  Intermig  31.4  
 

 

21.81 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (kcal/h m²°C)   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior  14.5  1.81  100  25.1  

Buit interior  1.7  1.89    25.3  
 

 

29.79 

4.40 
 

Total estructural 50.31 

Ocupants   

Activitat   Nº persones   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Assegut o de peu  2  61.94  32.29 
 

61.94 64.57 

Il·luminació   

Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació 

Incandescent  182.20  0.53 
 

 

96.97 

Instal·lacions i altres càrregues 34.87 139.47 

Càrregues interiors 96.81 296.54 

Càrregues interiors totals 393.35 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

 
10.41 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.79 
 

Càrregues internes totals 
 

96.81 357.26 

Potència tèrmica interna total 454.07 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

72.9  
 

293.63 55.52 

Càrregues de ventilació 293.63 55.52 

Potència tèrmica de ventilació total 349.15 

Potència tèrmica 390.43 412.79 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 10.1 m² 79.4 kcal/h·m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 803.2 kcal/h 
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3.2.2.- Calefacció 

Planta baixa 

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Zona Taules (Restaurants)  Zona Taules 
 

Condicions de projecte  

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 1.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció C. 
SENSIBLE(kca

Tancaments exteriors  

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (kcal/h m²°C)   Pes (kg/m²)   Color   

Façana  S  3.2  0.38  286  Intermig  

Façana  E  1.8  0.38  286  Intermig  

Façana  N  10.3  2.05  1820  Intermig  

Façana  O  0.8  0.38  286  Intermig  
 

23.92 

14.64 

504.06 

6.65 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (kcal/h m²°C)   

4  S  38.2  2.72  

2  E  19.1  2.72  

1  O  9.5  2.72  
 

2057.11 

1132.06 

566.04 
 

 

Cobertes  

Tipus   Superfície (m²)   U (kcal/h m²°C)   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat  83.0  0.30  811  Intermig  
 

492.43 
 

Forjats inferiors  

Tipus   Superfície (m²)   U (kcal/h m²°C)   Pes (kg/m²)   

Losa 30cm  83.0  0.63  830  
 

760.40 
 

Tancaments interiors  

Tipus   Superfície (m²)   U (kcal/h m²°C)   Pes (kg/m²)   

Paret interior  17.2  1.81  100  

Buit interior  1.7  1.89    

Buit interior  1.6  1.89    
 

309.78 

32.37 

29.70 
 

Total estructural 5929.15 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

296.46 
 

Càrregues internes totals 
 

6225.61 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)   

1594.0  
 

8928.11 

Potència tèrmica de ventilació total 8928.11 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 83.0 m² 182.5 kcal/h·m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 15153.7 kcal/h 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Espai treball (Cuina)  Espai servei 
 

Condicions de projecte  

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 1.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció C. 
SENSIBLE(kca

Tancaments exteriors  

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (kcal/h m²°C)   Pes (kg/m²)   Color   

Façana  N  4.3  2.05  1820  Intermig  
 

208.43 
 

Cobertes  

Tipus   Superfície (m²)   U (kcal/h m²°C)   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat  10.1  0.30  811  Intermig  
 

60.03 
 

Forjats inferiors  

Tipus   Superfície (m²)   U (kcal/h m²°C)   Pes (kg/m²)   

Losa 30cm  10.1  0.63  861  
 

93.47 
 

Tancaments interiors  

Tipus   Superfície (m²)   U (kcal/h m²°C)   Pes (kg/m²)   

Paret interior  14.5  1.81  100  

Buit interior  1.7  1.89    
 

259.83 

32.37 
 

Total estructural 654.13 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

32.71 
 

Càrregues internes totals 
 

686.83 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)   

72.9  
 

408.19 

Potència tèrmica de ventilació total 408.19 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 10.1 m² 108.2 kcal/h·m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1095.0 kcal/h 
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3.3.- Resum dels resultats de càlcul dels recintes 

Refrigeració 

Conjunt: Espai servei 

Recinte Planta 
Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 

Estructural(
kcal/h) 

Sensible 
interior(kcal/h) 

Total 
interior(kcal/h

) 

Sensible(
kcal/h) 

Total(kca
l/h) 

Cabdal(
m³/h) 

Sensible(
kcal/h) 

Càrrega 
total(kcal/h) 

Per 
superfície(kcal
/h·m²) 

Sensible(
kcal/h) 

Total(kca
l/h) 

Espai treball Planta baixa 50.31 296.54 393.35 357.26 454.07 72.88 55.52 349.15 79.35 412.79 803.22 

Total  72.9      

Càrrega total simultània  803.2 

Conjunt: Zona Taules 

Recinte Planta 
Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 

Estructural(k
cal/h) 

Sensible 
interior(kcal/h) 

Total 
interior(kcal/h) 

Sensible(k
cal/h) 

Total(kcal
/h) 

Cabdal(m
³/h) 

Sensible(k
cal/h) 

Càrrega 
total(kcal/h) 

Per 
superfície(kcal/

h·m²) 

Sensible(k
cal/h) 

Total(kcal/
h) 

Zona Taules Planta baixa 1601.84 4758.90 6437.21 6551.56 8229.87 1594.03 1611.27 8118.14 196.91 8162.83 16348.01 

Total  1594.0      

Càrrega total simultània  16348.0 

Calefacció 

Conjunt: Espai servei 

Recinte Planta 
Càrrega interna 
sensible(kcal/h) 

Ventilació Potència 

Cabdal(
m³/h) 

Càrrega 
total(kcal/h) 

Per 
superfície(kcal

Total(kc
al/h) 

Espai treball Planta baixa 686.83 72.88 408.19 108.18 1095.02 

Total  72.9    

Càrrega total simultània  1095.0 
 

Conjunt: Zona Taules 

Recinte Planta 
Càrrega interna 
sensible(kcal/h) 

Ventilació Potència 

Cabdal(
m³/h) 

Càrrega 
total(kcal/h) 

Per 
superfície(kcal

Total(kca
l/h) 

Zona Taules Planta baixa 6225.61 1594.03 8928.11 182.53 15153.72 

Total  1594.0    

Càrrega total simultània  15153.7 

 

3.4.- Resum dels resultats per conjunts de recintes 

Refrigeració 

Conjunt 
Potència per 

superfície(kcal/h·m²) 
Potència 
total(kcal/h) 

Espai servei 79.5 803.2 
Zona Taules 197.0 16348.0 

 

Calefacció 

Conjunt 
Potència per 

superfície(kcal/h·m²) 
Potència 
total(kcal/h) 

Espai servei 108.4 1095.0 
Zona Taules 182.6 15153.7 
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4.- CÀLCUL CLIMATITZACIÓ. 

 
4.1.- Sistemes de conducció d'aire. Conductes 

Conductes 

Tram 
Q(m³/h) 

w x 
h(mm) 

V(m/
s) 

Φ 

(mm) 
 

L(m) 
∆P1 

(mm.c.a.) 
 

∆P 
(mm.c.a.) 

 

D(mm.c.a
.) Inici Final 

A58-Planta 
baixa 

N3-Planta baixa 850.0 250x200 5.0 244.1 0.72 
 

4.45 
 

A58-Planta 
baixa 

N4-Planta baixa 850.0 400x300 2.1 377.7 6.94 
 

0.30 
 

A59-Planta 
baixa 

N22-Planta baixa 850.0 250x200 5.0 244.1 1.73 
 

4.71 
 

A59-Planta 
baixa 

N24-Planta baixa 850.0 400x300 2.1 377.7 2.67 
 

0.11 
 

N3-Planta 
baixa 

A60-Planta baixa 283.3 200x200 2.1 218.6 0.84 0.96 5.66 0.34 

N3-Planta 
baixa 

A61-Planta baixa 283.3 200x200 2.1 218.6 2.34 0.96 6.00 0.00 

N7-Planta 
baixa 

N9-Planta baixa 566.7 200x200 4.2 218.6 1.45 
 

5.99 
 

N7-Planta 
baixa 

A64-Planta baixa 283.3 200x200 2.1 218.6 0.43 0.96 6.44 0.88 

N9-Planta 
baixa 

N11-Planta baixa 283.3 200x200 2.1 218.6 1.46 
 

6.10 
 

N9-Planta 
baixa 

A65-Planta baixa 283.3 200x200 2.1 218.6 0.50 0.96 7.33 
 

N11-Planta 
baixa 

A66-Planta baixa 283.3 200x200 2.1 218.6 0.53 0.96 7.13 0.19 

N12-Planta 
baixa 

N3-Planta baixa 283.3 200x200 2.1 218.6 1.52 
 

4.96 
 

N12-Planta 
baixa 

A70-Planta baixa 283.3 200x200 2.1 218.6 0.84 0.96 6.00 
 

N14-Planta 
baixa 

N13-Planta baixa 76.6 
 

1.7 125.0 0.80 
 

2.25 
 

N14-Planta 
baixa 

A79-Planta baixa 76.6 
 

1.2 150.0 0.31 0.62 2.94 0.19 

N22-Planta 
baixa 

N7-Planta baixa 850.0 250x200 5.0 244.1 1.65 
 

5.25 
 

A74-Planta 
baixa 

N25-Planta baixa 850.0 400x300 2.1 377.7 2.61 
 

0.10 
 

N19-Planta 
baixa 

N21-Planta baixa 283.3 200x200 2.1 218.6 1.38 
 

5.73 
 

N19-Planta 
baixa 

A67-Planta baixa 283.3 200x200 2.1 218.6 0.52 0.96 6.76 0.20 

N21-Planta 
baixa 

A77-Planta baixa 283.3 200x200 2.1 218.6 0.50 0.96 6.96 
 

N21-Planta 
baixa 

N16-Planta baixa 566.7 200x200 4.2 218.6 1.19 
 

5.62 
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N16-Planta 
baixa 

A78-Planta baixa 283.3 200x200 2.1 218.6 0.57 0.96 6.11 0.85 

N16-Planta 
baixa 

A74-Planta baixa 850.0 250x200 5.0 244.1 3.26 
 

4.91 
 

N13-Planta 
baixa 

A68-Planta baixa 23.4 
 

0.5 125.0 1.38 1.05 3.13 
 

N13-Planta 
baixa 

N1-Coberta 100.0 
 

3.5 100.0 0.25 
 

2.04 
 

N10-Planta 
baixa 

N17-Planta baixa 1702.0 
 

4.8 355.0 0.28 2.88 7.11 0.01 

N10-Planta 
baixa 

N17-Planta baixa 851.0 
 

2.4 355.0 0.49 2.88 7.12 
 

N10-Planta 
baixa 

N17-Planta baixa 
   

355.0 0.29 
 

4.25 
 

N10-Planta 
baixa 

N4-Coberta 1702.0 
 

4.8 355.0 0.42 
 

3.97 
 

N23-Planta 
baixa 

N20-Planta baixa 
   

300.0 0.22 
 

5.91 
 

N23-Planta 
baixa 

N20-Planta baixa 835.0 
 

3.3 300.0 0.29 2.77 8.69 
 

N23-Planta 
baixa 

N20-Planta baixa 1670.0 
 

6.6 300.0 0.42 2.77 8.67 0.01 

N20-Planta 
baixa 

N5-Coberta 1670.0 
 

6.6 300.0 0.25 
 

5.34 
 

N4-Planta 
baixa 

A62-Planta baixa 850.0 400x300 2.1 377.7 0.38 3.43 3.80 
 

N24-Planta 
baixa 

A63-Planta baixa 850.0 400x300 2.1 377.7 0.59 3.43 3.61 
 

N25-Planta 
baixa 

A75-Planta baixa 850.0 400x300 2.1 377.7 0.45 3.43 3.60 
 

N1-Coberta A2-Coberta 100.0  3.5 100.0 4.99  1.64  

A2-Coberta A3-Coberta 100.0  3.5 100.0 0.28 0.23 0.29  

N4-Coberta A4-Coberta 1702.0  4.8 355.0 7.29  3.57  

A4-Coberta A5-Coberta 1702.0  4.8 355.0 0.17 2.67 2.80  

N5-Coberta A6-Coberta 1670.0  6.6 300.0 6.97  4.80  

A6-Coberta A7-Coberta 1670.0  4.7 355.0 0.22 2.57 2.70  

Abreviatures utilitzades 

Q Cabdal L Longitut 

w x h Dimensions (Ample x Alt) ∆P1 Pèrdua de pressió 

V Velocitat ∆P Pèrdua de pressió acumulada 

Φ 
Diàmetre equivalent. D Diferència de pressió respecte al difusor o reixeta més desfavorable 
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4.2.- Sistemes de conducció d'aire. Difusors i reixetes 

 

Difusors i reixetes 

Tipus Φ 

(mm) 
w x 
h(mm) 

Q(m³/
h) 

A(cm²) 
X(m
) 
P(dBA
) 

∆P1 
(mm.c.a.) 

∆P 
(mm.c.a.) 

D(mm.c.a
.) 

A60-Planta baixa: Reixeta 
d'impulsió 

 
300x150 283.3 229.06 6.6 22.5 0.96 5.66 0.34 

A61-Planta baixa: Reixeta 
d'impulsió 

 
300x150 283.3 229.06 6.6 22.5 0.96 6.00 0.00 

A62-Planta baixa: Reixeta de retorn  500x150 850.0 329.36  43.9 3.43 3.80 0.00 

A66-Planta baixa: Reixeta 
d'impulsió 

 
300x150 283.3 229.06 6.6 22.5 0.96 7.13 0.19 

A64-Planta baixa: Reixeta 
d'impulsió 

 
300x150 283.3 229.06 6.6 22.5 0.96 6.44 0.88 

A65-Planta baixa: Reixeta 
d'impulsió 

 
300x150 283.3 229.06 6.6 22.5 0.96 7.33 0.00 

A67-Planta baixa: Reixeta 
d'impulsió 

 
300x150 283.3 229.06 6.6 22.5 0.96 6.76 0.20 

A63-Planta baixa: Reixeta de retorn  500x150 850.0 329.36  43.9 3.43 3.61 0.00 

A70-Planta baixa: Reixeta 
d'impulsió 

 
300x150 283.3 229.06 6.6 22.5 0.96 6.00 0.00 

A79-Planta baixa: Reixeta de retorn  225x75 76.6 70.00  17.8 0.62 2.94 0.19 

A68-Planta baixa: Reixeta de retorn  225x75 23.4 70.00  25.9 1.05 3.13 0.00 

A75-Planta baixa: Reixeta de retorn  500x150 850.0 329.36  43.9 3.43 3.60 0.00 

A77-Planta baixa: Reixeta 
d'impulsió 

 
300x150 283.3 229.06 6.6 22.5 0.96 6.96 0.00 

A78-Planta baixa: Reixeta 
d'impulsió 

 
300x150 283.3 229.06 6.6 22.5 0.96 6.11 0.85 

A3-Coberta: Reixeta d'extracció  400x330 100.0 825.83  0.8 0.23 0.29 0.00 

A5-Coberta: Reixeta d'extracció  400x330 1702.0 825.83  38.0 2.67 2.80 0.00 

A7-Coberta: Reixeta d'extracció  400x330 1670.0 825.83  37.5 2.57 2.70 0.00 

N10 -> N17, (15.23, 11.81), 0.28 m: 
Reixeta de retorn 

 
525x125 851.0 360.00 

 
41.2 2.88 7.11 0.01 

N10 -> N17, (14.74, 11.81), 0.77 m: 
Reixeta de retorn 

 
525x125 851.0 360.00 

 
41.2 2.88 7.12 0.00 

N23 -> N20, (16.39, 11.81), 0.22 m: 
Reixeta de retorn 

 
525x125 835.0 360.00 

 
40.6 2.77 8.69 0.00 

N23 -> N20, (16.10, 11.81), 0.51 m: 
Reixeta de retorn 

 
525x125 835.0 360.00 

 
40.6 2.77 8.67 0.01 

 Abreviatures utilitzades 

Φ 
Diàmetre P Potència sonora 

w x h Dimensions (Ample x Alt) ∆P1 Pèrdua de pressió 

Q Cabdal ∆P Pèrdua de pressió acumulada 

A Àrea efectiva D Diferència de pressió respecte al difusor o reixeta més desfavorable 

X Abast   
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PLECS DE CONDICIONS.  

3.1. PLEC DE SUBMINISTRAMENT AIGUA. 

 
Condiciones Generales. 
 
1. AMBITO DE APLICACION. 
 
 Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución de 
instalaciones de fontanería: agua fría y agua caliente sanitaria, cuyas características técnicas estarán 
especificadas en el correspondiente proyecto. 
 
2. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo 
correspondiente, la contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de 
Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo se 
dicten. En particular, deberá cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042 “Contratación de 
Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo modifique el presente Pliego de Condiciones. 
 
 El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda, en el 
Grupo, Subgrupo y Categoría correspondientes al Proyecto y que se fijará en el Pliego de 
Condiciones Particulares, en caso de que proceda. Igualmente deberá ser Instalador, provisto del 
correspondiente documento de calificación empresarial. 
 
2.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES. 
 
Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se regirán 
por lo especificado en: 
 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. Documento Básico HS 4 "Salubridad. Suministro de agua". 

- Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IFC Agua Caliente y NTE IFF Agua Fría. 
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
- Reglamento de Aparatos a Presión. 
- Normas UNE EN 274-1:2002, 274-2:2002 y 274-3:2002 sobre Accesorios de desagüe para 
aparatos sanitarios. 

- Norma UNE EN 545:2002 sobre Tubos, racores y accesorios en fundición dúctil y sus 
uniones para canalizaciones de agua. 

- Norma UNE EN 806-1:2001 sobre Especificaciones para instalaciones de conducción de 
agua destinada al consumo humano en el interior de los edificios. 

- Norma UNE EN 816:1997 sobre Grifería sanitaria. 
- Norma UNE EN 1 057:1996 sobre Cobre y aleaciones de cobre. 
- Norma UNE EN 1 112:1997 sobre Duchas para griferías sanitarias. 
- Norma UNE EN 1 113:1997 sobre Flexibles de ducha para griferías sanitarias. 
- Normas UNE EN 1 254-1:1999, 1 254-2:1999, 1 254-3:1999, 1 254-4:1999 y 1 254-5:1999, 
sobre Cobre y aleaciones de cobre. 

- Normas UNE EN 1 452-1:2000, 1 452-2:2000 y 1 452-3:2000, sobre Sistemas de canalización 
en materiales plásticos para conducción de agua (PVC-U). 

- Normas UNE EN 12 201-1:2003, 12 201-2:2003, 12 201-3:2003 y 12 201-4:2003 sobre 
Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua (PE). 
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- Normas UNE EN ISO 3 822-2:1996, 3 822-3:1997 y 3 822-4:1997 sobre Acústica. Medición 
en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicas utilizados en 
las instalaciones de abastecimiento de agua. 

- Norma UNE EN ISO 12 241:1999 sobre Aislamiento térmico para equipos de edificación e 
instalaciones industriales. 

- Normas UNE EN ISO 15874-1:2004, 15874-2:2004 y 15874-3:2004 sobre Sistemas de 
canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PP). 

- Normas UNE EN ISO 15875-1:2004, 15875-2:2004 y 15875-3:2004 sobre Sistemas de 
canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PE-X). 

- Normas UNE EN ISO 15876-1:2004, 15876-2:2004 y 15876-3:2004 sobre Sistemas de 
canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PB). 

- Normas UNE EN ISO 15877-1:2004, 15877-2:2004 y 15877-3:2004 sobre Sistemas de 
canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PVC-C). 

- Normas UNE 19 040:1993 y 19 041:1993 sobre Tubos roscables de acero de uso general. 
- Norma UNE 19 047:1996 sobre Tubos de acero soldados y galvanizados para instalaciones 
interiores de agua fría y caliente. 

- Norma UNE 19 049-1:1997 sobre Tubos de acero inoxidable para instalaciones interiores de 
agua fría y caliente. 

- Normas UNE 19 702:2002, 19 703:2003 y 19 707:1991 sobre Grifería sanitaria. 
- Norma UNE 53 131:1990 sobre Plásticos. 
- Norma UNE 53 323:2001 EX sobre Sistemas de canalización enterrados de materiales 
plásticos para aplicaciones con y sin presión. 

- Normas UNE 100 151:1998, 100 156:1989 y 100 171:1989 IN sobre Climatización. 
- O.M. de 28-12-88 (B.O.E. de 6-3-89) sobre condiciones a cumplir por los contadores. 
- Norma UNE 19-900-94 para baterías de contadores. 
- Normas Particulares y de Normalización de la Cía. Suministradora de Agua. 
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 
2.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
 
 El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y cuantas en esta materia fueran de 
pertinente aplicación. 
 
 Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, 
herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 
 
 Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, 
usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, 
reglas, mangos de aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de material 
conductor. Se llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al 
menos sin herrajes ni clavos en suelas. 
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 El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de 
protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los 
riesgos profesionales tales como casco,  gafas, guantes, etc., pudiendo el Director de Obra 
suspender los trabajos, si estima que el personal de la Contrata está expuesto a peligros que son 
corregibles. 
 
 El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la 
obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir 
accidentes que hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 
 
 El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después 
de la iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado 
los regímenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la 
forma legalmente establecida. 
 
2.3. SEGURIDAD PUBLICA. 
 
 El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y 
usos de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del 
trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 
 
 El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus 
empleados u obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., que en 
uno y otro pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la 
ejecución de los trabajos. 
 
3. ORGANIZACION DEL TRABAJO. 
 
 El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de 
los mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al 
amparo de las condiciones siguientes: 
 
3.1. DATOS DE LA OBRA. 
 
 Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, 
así como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra. 
 
 El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y 
Anexos del Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 
 
 El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde 
obtenga las copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de su utilización. 
 
 Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los 
trabajos, el Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo 
con las características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes 
completos relativos a los trabajos realmente ejecutados. 
 
 No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o 
variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito 
del Director de Obra. 
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3.2. REPLANTEO DE LA OBRA. 
 
 El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de 
comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en los puntos 
singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente la 
ubicación de los mismos. 
 
 Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados, 
firmado por el Director de Obra y por el representante del Contratista. 
 
 Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista. 
 
3.3. CONDICIONES GENERALES. 
 
 El Contratista deberá suministrar todos los equipos y materiales indicados en los Planos, 
de acuerdo al número, características, tipos y dimensiones definidos en las Mediciones y, 
eventualmente, en los cuadros de características de los Planos. 
 
 En caso de discrepancias de cantidades entre Planos y Mediciones, prevalecerá lo que esté 
indicado en los Planos. En caso de discrepancias de calidades, este Documento tendrá 
preferencia sobre cualquier otro. 
 
 En caso de dudas sobre la interpretación técnica de cualquier documento del Proyecto, la 
DO hará prevalecer su criterio. 
 
 Materiales complementarios de la instalación, usualmente omitidos en Planos y 
Mediciones, pero necesarios para el correcto funcionamiento de la misma, como oxígeno, 
acetileno, electrodos, minio, pinturas, patillas, estribos, manguitos pasamuros, estopa, cáñamo, 
lubricantes, bridas, tornillos, tuercas, amianto, toda clase de soportes, etc, deberán considerarse 
incluidos en los trabajos a realizar. 
 
 Todos los materiales y equipos suministrados por el Contratista deberán ser nuevos y de 
la calidad exigida por este PCT, salvo cuando en otra parte del Proyecto, p.e. el Pliego de 
Condiciones Particulares, se especifique la utilización de material usado. 
 
 La oferta incluirá el transporte de los materiales a pié de obra, así como la mano de obra 
para el montaje de materiales y equipos y para las pruebas de recepción, equipada con las debidas 
herramientas, utensilios e instrumentos de medida. 
 
 El Contratista suministrará también los servicios de un Técnico competente que estará a 
cargo de la instalación y será el responsable ante la Dirección Facultativa o Dirección de Obra, o 
la persona delegada, de la actuación de los técnicos y operarios que llevarán a cabo la labor de 
instalar, conectar, ajustar, arrancar y probar cada equipo, sub-sistema y el sistema en su totalidad 
hasta la recepción. 
 
 La DO se reserva el derecho de pedir al Contratista, en cualquier momento, la sustitución 
del Técnico responsable, sin alegar justificaciones. 
 
 El Técnico presenciará todas las reuniones que la DO programe en el transcurso de la 
obra y tendrá suficiente autoridad como para tomar decisiones en nombre del Contratista. 
 
 En cualquier caso, los trabajos objeto del presente Proyecto alcanzarán el objetivo de 
realizar una instalación completamente terminada, probada y lista para funcionar. 
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3.4. PLANIFICACION Y COORDINACION. 
 
 A los quince días de la adjudicación de la obra y en primera aproximación, el Contratista 
deberá presentar los plazos de ejecución de al menos las siguientes partidas principales de la obra: 
 
- planos definitivos, acopio de materiales y replanteo. 
- montaje y pruebas parciales de las redes de agua. 
- montaje de salas de máquinas. 
- montaje cuadros eléctricos y equipos de control. 
- ajustes, puestas en marcha y pruebas finales. 
 
 Sucesivamente y antes del comienzo de la obra, el Contratista adjudicatario, previo 
estudio detallado de los plazos de entrega de equipos, aparatos y materiales, colaborará con la 
DO para asignar fechas exactas a las distintas fases de la obra. 
 
 La coordinación con otros contratistas correrá a cargo de la DO, o persona  o entidad 
delegada por la misma. 
 
3.5. ACOPIO DE MATERIALES. 
 
 De acuerdo con el plan de obra, el Contratista irá almacenando en lugar preestablecido 
todos los materiales necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada según necesidades. 
 
 Los materiales quedarán protegidos contra golpes, malos tratos y elementos 
climatológicos, en la medida que su constitución o valor económico lo exijan. 
 
 El Contratista quedará responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje 
y el montaje, hasta la recepción provisional. La vigilancia incluye también las horas nocturnas y 
los días festivos, si en el Contrato no se estipula lo contrario. 
 
 La DO tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y a los lugares de 
almacenamiento de los materiales para su reconocimiento previo, pudiendo ser aceptados o 
rechazados según su calidad y estado, siempre que la calidad no cumpla con los requisitos 
marcados por este PCT y/o el estado muestre claros signos de deterioro. 
 
 Cuando algún equipo, aparato o material ofrezca dudas respecto a su origen, calidad, 
estado y aptitud para la función, la DO tendrá el derecho de recoger muestras y enviarlas a un 
laboratorio oficial, para realizar los ensayos pertinentes con gastos a cargo del Contratista. Si el 
certificado obtenido es negativo, todo el material no idóneo será rechazado y sustituido, a 
expensas del Contratista, por material de la calidad exigida. 
 
 Igualmente, la DO podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de 
vicios ocultos en la instalación, siendo por cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados. 
 
3.6. INSPECCION Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE. 
 
 Antes de comenzar los trabajos de montaje, el Contratista deberá efectuar el replanteo de 
todos y cada uno de los elementos de la instalación, equipos, aparatos y conducciones. 
 
 En caso de discrepancias entre las medidas realizadas en obra y las que aparecen en 
Planos, que impidan la correcta realización de los trabajos de acuerdo a la Normativa vigente y a 
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las buenas reglas del arte, el Contratista deberá notificar las anomalías a la DO para las oportunas 
rectificaciones. 
 
3.7. PLANOS, CATALOGOS Y MUESTRAS. 
 
 Los Planos de Proyecto en ningún caso deben considerarse de carácter ejecutivo, sino 
solamente indicativo de la disposición general del sistema mecánico y del alcance del trabajo 
incluido en el Contrato. 
 
 Para la exacta situación de aparatos, equipos y conducciones el Contratista deberá 
examinar atentamente los planos y detalles de los Proyectos arquitectónico y estructural. 
 
 El Contratista deberá comprobar que la situación de los equipos y el trazado de las 
conducciones no interfiera con los elementos de otros contratistas. En caso de conflicto, la 
decisión de la DO será inapelable. 
 
 El Contratista deberá someter a la DO, para su aprobación, dibujos detallados, a escala no 
inferior a 1:20, de equipos, aparatos, etc, que indiquen claramente dimensiones, espacios libres, 
situación de conexiones, peso y cuanta otra información sea necesaria para su correcta 
evaluación. 
 
 Los planos de detalle pueden ser sustituidos por folletos o catálogos del fabricante del 
aparato, siempre que la información sea suficientemente clara. 
 
 Ningún equipo o aparato podrá ser entregado en obra sin obtener la aprobación por 
escrito de la DO. 
 
 En algunos casos y a petición de la DO, el Contratista deberá entregar una muestra del 
material que pretende instalar antes de obtener la correspondiente aprobación. 
 
 El Contratista deberá someter los planos de detalle, catálogos y muestras a la aprobación 
de la DO con suficiente antelación para que no se interrumpa el avance de los trabajos de la 
propia instalación o de los otros contratistas. 
 
 La aprobación por parte de la DO de planos, catálogos y muestras no exime al Contratista 
de su responsabilidad en cuanto al correcto funcionamiento de la instalación se refiere. 
 
3.8. VARIACIONES DE PROYECTO Y CAMBIOS DE MATERIALES. 
 
 El Contratista podrá proponer, al momento de presentar la oferta, cualquier variante 
sobre el presente Proyecto que afecte al sistema y/o a los materiales especificados, debidamente 
justificada. 
 
 La aprobación de tales variantes queda a criterio de la DO, que las aprobará solamente si 
redundan en un beneficio económico de inversión y/o explotación para la Propiedad, sin merma 
para la calidad de la instalación. 
 
 La DO evaluará, para la aprobación de las variantes, todos los gastos adicionales 
producidos por ellas, debidos a la consideración de la totalidad o parte de los Proyectos 
arquitectónico, estructural, mecánico y eléctrico y, eventualmente, a la necesidad de mayores 
cantidades de materiales requeridos por cualquiera de las otras instalaciones. 
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 Variaciones sobre el proyecto pedidas, por cualquier causa, por la DO durante el curso 
del montaje, que impliquen cambios de cantidades o calidades e, incluso, el desmontaje de una 
parte de la obra realizada, deberán ser efectuadas por el Contratista después de haber pasado una 
oferta adicional, que estará basada sobre los precios unitarios de la oferta y, en su caso, nuevos 
precios a negociar. 
 
3.9. COOPERACION CON OTROS CONTRATISTAS. 
 
 El Contratista deberá cooperar plenamente con otras empresas, bajo la supervisión de la 
DO, entregando toda la documentación necesaria a fin de que los trabajos transcurran sin 
interferencias ni retrasos. 
 
 Si el Contratista pone en obra cualquier material o equipo antes de coordinar con otros 
oficios, en caso de surgir conflictos deberá corregir su trabajo, sin cargo alguno para la Propiedad. 
 
3.10. PROTECCION. 
 
 El Contratista deberá proteger todos los materiales y equipos de desperfectos y daños 
durante el almacenamiento en la obra y una vez instalados. 
 
 En particular, deberá evitar que los materiales aislantes puedan mojarse o, incluso, 
humedecerse. 
 
 Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar 
convenientemente protegidos durante el transporte, el almacenamiento y montaje, hasta tanto no 
se proceda a su unión. Las protecciones deberán tener forma y resistencia adecuada para evitar la 
entrada de cuerpos extraños y suciedades dentro del aparato, así como los daños mecánicos que 
puedan sufrir las superficies de acoplamiento de bridas, roscas, manguitos, etc. 
 
 Igualmente, si es de temer la oxidación de las superficies mencionadas, éstas deberán 
recubrirse con pintura anti-oxidante, que deberá ser eliminada al momento del acoplamiento. 
 
 Especial cuidado se tendrá hacia materiales frágiles y delicados, como materiales aislante, 
equipos de control, medida, etc, que deberán quedar especialmente protegidos. 
 
 El Contratista será responsable de sus materiales y equipos hasta la Recepción Provisional 
de la obra. 
 
3.11. LIMPIEZA DE LA OBRA. 
 
 Durante el curso del montaje de sus instalaciones, el Contratista deberá evacuar de la obra 
todos los materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales de 
tuberías, conductos y materiales aislantes, embalajes, etc. 
 
 Asimismo, al final de la obra, deberá limpiar perfectamente de cualquier suciedad todas 
las unidades terminales (aparatos sanitarios, griferías, radiadores, convectores, ventiloconvectores, 
cajas reductoras, etc), equipos de salas de máquinas (calderas, quemadores, bombas, maquinaria 
frigorífica, unidades de tratamiento de aire, etc), instrumentos de medida y control y cuadros 
eléctricos, dejándolos en perfecto estado. 
 
3.12. ANDAMIOS Y APAREJOS. 
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 El Contratista deberá suministrar la mano de obra y aparatos, como andamios y aparejos, 
necesarios para el movimiento horizontal y vertical de los materiales ligeros en la obra desde el 
lugar de almacenamiento al de emplazamiento. 
 
 El movimiento del material pesado y/o voluminoso, como calderas, radiadores, unidades 
de tratamiento de aire, plantas frigoríficas, conductos, tuberías, etc, desde el camión hasta el lugar 
de emplazamiento definitivo, se realizará con los medios de la empresa constructora, bajo la 
supervisión y responsabilidad del Contratista, salvo cuando en otro Documento se indique que 
esta tarea está a cargo del mismo Contratista. 
 
3.13. OBRAS DE ALBAÑILERIA. 
 
 La realización de todas las obras de albañilería necesarias para la instalación de materiales 
y equipos estará a cargo de la empresa constructora, salvo cuando en otro Documento se indique 
que esta tarea está a cargo del mismo Contratista. 
 
 Tales obras incluyen aperturas aperturas y cierres de rozas y pasos de muros, recibido a 
fábricas de soportes, cajas, rejillas, etc, perforación y cierres de elementos estructurales 
horizontales y verticales, ejecución y cierres de zanjas, ejecución de galerías, bancadas, forjados 
flotantes, pinturas, alicatados, etc. 
 
 En cualquier caso, estos trabajos deberán realizarse bajo la responsabilidad del Contratista 
que suministrará, cuando sea necesario, los planos de detalles. 
 
 La fijación de los soportes, por medios mecánicos o por soldadura, a elementos de 
albañilería o de estructura del edificio, será efectuada por el Contratista siguiendo estrictamente 
las instrucciones que, al respecto, imparta la DO. 
 
3.14. ENERGIA ELECTRICA Y AGUA. 
 
 Todos los gastos relativos al consumo de energía eléctrica y agua por parte del Contratista 
para la realización de los trabajos de montaje y para las pruebas parciales y totales correrán a 
cuenta de la empresa constructora, salvo cuando en otro Documento se indique lo contrario. 
 
 El Contratista dará a conocer sus necesidades de potencia eléctrica a la empresa 
constructora antes de tomar posesión de la obra. 
 
3.15. RUIDOS Y VIBRACIONES. 
 
 Toda la maquinaria deberá funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin producir 
ruidos o vibraciones que, en opinión de la DO, puedan considerarse inaceptables o que rebasen 
los niveles máximos exigidos por las Ordenanzas Municipales. 
 
 Las correcciones que, eventualmente, se introduzcan para reducir ruidos y vibraciones 
deben ser aprobadas por la DO y conformarse a las recomendaciones del fabricante del equipo 
(atenuadores de vibraciones, silenciadores acústicos, etc). 
 
 Las conexiones entre canalizaciones y equipos con partes en movimiento deberán 
realizarse siempre por medio de elementos flexibles, que impidan eficazmente la propagación de 
las vibraciones. 
 
3.16. ACCESIBILIDAD. 
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 El Contratista hará conocer a la DO, con suficiente antelación, las necesidades de espacio 
y tiempo para la realización del montaje de sus materiales y equipos en patinillos, falsos techos y 
salas de máquinas. 
 
 A este respecto, el Contratista deberá cooperar con la empresa constructora y los otros 
contratistas, particularmente cuando los trabajos a realizar estén en el mismo emplazamiento. 
 
 Los gastos ocasionados por los trabajos de volver a abrir falsos techos, patinillos, etc, 
debidos a la omisión de dar a conocer a tiempo sus necesidades, correrán a cargo del Contratista. 
 
 Los elementos de medida, control, protección y maniobra deberán ser desmontables e 
instalarse en lugares visibles y accesibles, en particular cuando cumplan funciones de seguridad. 
 
 El Contratista deberá situar todos los equipos que necesitan operaciones periódicas de 
mantenimiento en un emplazamiento que permita la plena accesibilidad de todas sus partes, 
ateniéndose a los requerimientos mínimos más exigentes entre los marcados por la 
Reglamentación vigente y los recomendados por el fabricante. 
 
 El Contratista deberá suministrar a la empresa constructora la información necesaria para 
el exacto emplazamiento de puertas o paneles de acceso a elementos ocultos de la instalación, 
como válvulas, compuertas, unidades terminales, elementos de control, etc. 
 
3.17. CANALIZACIONES. 
 
 Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de 
cualquier cuerpo extraño, como rebabas, óxidos, suciedades, etc. 
 
 La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de dirección o sección y 
derivaciones se realizará con los correspondientes accesorios o piezas especiales, centrando los 
ejes de las canalizaciones con los de las piezas especiales, sin tener que recurrir a forzar la 
canalización. 
 
 Para las tuberías, en particular, se tomarán las precauciones necesarias a fin de que 
conserven, una vez instaladas, su sección de forma circular. 
 
 Las tuberías deberán soportarse de tal manera que en ningún caso quede interrumpido el 
aislamiento térmico. 
 
 Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión de vibraciones, formación de 
condensaciones y corrosión, entre tuberías y soportes metálicos deberá interponerse un material 
flexible no metálico. 
 
 En cualquier caso, el soporte no podrá impedir la libre dilatación de la tubería, salvo 
cuando se trate de un punto fijo. 
 
 Las tuberías enterradas llevarán la protección adecuada al medio en que están inmersas, 
que en ningún caso impedirá el libre juego de dilatación. 
 
3.18. MANGUITOS PASAMUROS. 
 
 El Contratista deberá suministrar y colocar todos los manguitos a instalar en la obra de 
albañilería o estructural antes de que estas obras estén construidas. El Contratista será 
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responsable de los daños provocados por no expresar a tiempo sus necesidades o indicar una 
situación incorrecta de los manguitos. 
 
 El espacio entre el manguito y la conducción deberá rellenarse con una masilla plástica, 
aprobada por la DO, que selle completamente el paso y permita la libre dilatación de la 
conducción. Además, cuando el manguito pase a través de un elemento corta-fuego, la resistencia 
al fuego del material de relleno deberá ser al menos igual a la del elemento estructural. En algunos 
casos, se podrá exigir que el material de relleno sea impermeable al paso de vapor de agua. 
 
 Los manguitos deberán acabar a ras del elemento de obra; sin embargo, cuando pasen a 
través de forjados, sobresaldrán 15 mm por la parte superior. 
 
 Los manguitos serán construidos con chapa de acero galvanizado de 6/10 mm de espesor 
o con tubería de acero galvanizado, con dimensiones suficientes para que pueda pasar con 
holgura la conducción con su aislamiento térmico. De otra parte, la holgura no podrá ser superior 
a 3 cm a lo largo del perímetro de la conducción. 
 
 No podrá existir ninguna unión de tuberías en el interior de manguitos pasamuros. 
 
3.19. PROTECCION DE PARTES EN MOVIMIENTO. 
 
 El Contratista deberá suministrar protecciones a todo tipo de maquinaria en movimiento, 
como transmisiones de potencia, rodetes de ventiladores, etc, con las que pueda tener lugar un 
contacto accidental. Las protecciones deben ser de tipo desmontable para facilitar las operaciones 
de mantenimiento. 
 
3.20. PROTECCION DE ELEMENTOS A TEMPERATURA ELEVADA. 
 
 Toda superficie a temperatura elevada, con la que pueda tener lugar un contacto 
accidental, deberá protegerse mediante un aislamiento térmico calculado de tal manera que su 
temperatura superficial no sea superior a 60 grados centígrados. 
 
3.21. CUADROS Y LINEAS ELECTRICAS. 
 
 El Contratista suministrará e instalará los cuadros eléctricos de protección, maniobra y 
control de todos los equipos de la instalación mecánica, salvo cuando en otro Documento se 
indique otra cosa. 
 
 El Contratista suministrará e instalará también las líneas de potencia entre los cuadros 
antes mencionados y los motores de la instalación mecánica, completos de tubos de protección, 
bandejas, cajas de derivación, empalmes, etc, así como el cableado para control, mandos a 
distancia e interconexiones, salvo cuando en otro Documento se indique otra cosa. 
 
 La instalación eléctrica cumplirá con las exigencias marcadas por el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
 La Empresa Instaladora Eléctrica será responsable de la alimentación eléctrica a todos los 
cuadros arriba mencionados, que estará constituida por 3 fases, neutro y tierra. El conexionado 
entre estos cables y los cuadros estará a cargo del Contratista. 
 
 El Contratista deberá suministrar a la Empresa Instaladora Eléctrica la información 
necesaria para las acometidas a sus cuadros, como el lugar exacto de emplazamiento, la potencia 
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máxima absorbida y, cuando sea necesario, la corriente máxima absorbida y la caída de tensión 
admisible en régimen transitorio. 
 
 Salvo cuando se exprese lo contrario en la Memoria del Proyecto, las características de la 
alimentación eléctrica serán las siguientes: tensión trifásica a 380 V entre fases y 220 V entre fases 
y neutro, frecuencia 50 Hz. 
 
3.22. PINTURAS Y COLORES. 
 
 Todas las conducciones de una instalación estarán señalizadas de acuerdo a lo indicado en 
las normas UNE, con franjas, anillos y flechas dispuestos sobre la superficie exterior de la misma 
o, en su caso, de su aislamiento térmico. 
 
 Los equipos y aparatos mantendrán los mismos colores de fábrica. Los desperfectos, 
debidos a golpes, raspaduras, etc, serán arreglados en obra satisfactoriamente a juicio de la DO. 
 
 En la sala de máquinas se dispondrá el código de colores enmarcado bajo cristal, junto al 
esquema de principio de la instalación. 
 
3.23. IDENTIFICACION. 
 
 Al final de la obra, todos los aparatos, equipos y cuadros eléctricos deberán marcarse con 
una chapa de identificación, sobre la cual se indicarán nombre y número del aparato. 
 
 La escritura deberá ser de tipo indeleble, pudiendo sustituirse por un grabado. Los 
caracteres tendrán una altura no menor de 50 mm. 
 
 En los cuadros eléctricos todos los bornes de salida deberán tener un número de 
identificación que se corresponderá al indicado en el esquema de mando y potencia. 
 
 Todos los equipos y aparatos importantes de la instalación, en particular aquellos que 
consumen energía, deberán venir equipados de fábrica, en cumplimiento de la normativa vigente, 
con una placa de identificación, en la que se indicarán sus características principales, así como 
nombre del fabricante, modelo y tipo. En las especificaciones de cada aparato o equipo se 
indicarán las características que, como mínimo, deberán figurar en la placa de identificación. 
 
 Las placas se fijarán mediante remaches o soldadura o con material adhesivo, de manera 
que se asegure su inmovibilidad, se situarán en un lugar visible y estarán escritas con caracteres 
claros y en la lengua o lenguas oficiales españolas. 
 
3.24. LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION. 
 
 Todas las redes de distribución de agua en circuito cerrado o abierto deberán ser 
internamente limpiadas antes de su funcionamiento, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y 
cualquier otro material extraño. 
 
 Durante el montaje se habrá puesto extremo cuidado en evitar la introducción de materias 
extrañas dentro de tubería y equipos, protegiendo sus aperturas con adecuados tapones. Antes de 
su instalación, tuberías, accesorios y válvulas deberán ser examinados y limpiados. 
 
 Cuando se haya completado la instalación de una red de distribución de un fluido 
caloportador, el Contratista deberá llenarla con una solución acuosa detergente. A continuación, 
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se pondrán en funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua al menos durante dos 
horas. Después se vaciará la red y se enjuagará con agua limpia procedente de la alimentación. 
 
 En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulación de agua refrigerada y caliente 
(hasta 100º), una vez completada la limpieza y llenada la red, se comprobará que el agua del 
circuito tenga un PH ligeramente alcalino, alrededor de 7,5. Si el PH tuviese que ser ácido, se 
repetirá la operación de limpieza tantas veces como sea necesario. 
 
 Después de haber completado las pruebas de estanquidad de una red de distribución de 
agua sanitaria y antes de poner el sistema en operación, la red deberá desinfectarse, rellenándola 
en su totalidad con una solución que contenga, al menos, 50 partes por millón de cloro libre. Se 
somete el sistema a una presión de 4 bar y, durante 6 horas por lo menos, se irán abriendo todos 
los grifos, uno por uno, para que el cloro actúe en todos los ramales de la red. 
 
 Los filtros de malla metálica puestos para protección de las bombas se dejarán en su sitio 
por lo menos durante una semana más, hasta tanto se juzgue completada la eliminación de las 
partículas más finas que puede retener el tamiz de la malla. 
 
 La limpieza interior de las redes de distribución de aire se efectuará una vez completado el 
montaje de la red y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conexionar las unidades 
terminales y montar los elementos de acabado y los muebles. 
 
 Se pondrán en marcha los ventiladores hasta tanto el aire a la salida de las aperturas 
presente el aspecto, a simple vista, de no contener polvo. 
 
3.25. PRUEBAS. 
 
 El Contratista pondrá a disposición todos los medios humanos y materiales necesarios 
para efectuar las pruebas parciales y finales de la instalación, efectuadas según se indicará a 
continuación para las pruebas finales y, para las pruebas parciales, en otros capítulos de este PCT. 
 
 Las pruebas parciales estarán precedidas de una comprobación de los materiales al 
momento de su recepción en obra. 
 
 Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, que 
acredite el cumplimiento de la normativa en vigor, nacional o extranjera, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente sus características aparentes. 
 
 Cuando el material o equipo esté instalado, se comprobará que el montaje cumple con las 
exigencias marcadas en la respectiva especificación (conexiones hidráulicas y eléctricas, fijación a 
la estructura del edificio, accesibilidad, accesorios de seguridad y funcionamiento, etc). 
 
 Sucesivamente, cada material o equipo participará también de las pruebas parciales y 
totales del conjunto de la instalación (estanquidad, funcionamiento, puesta a tierra, aislamiento, 
ruidos y vibraciones, etc). 
 
3.26. PRUEBAS FINALES. 
  
 Una vez la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, y que haya sido ajustada y equilibrada de acuerdo a lo indicado en 
las normas UNE, se deberán realizar las pruebas finales del conjunto de la instalación y según 
indicaciones de la DO cuando así se requiera. 
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3.27. RECEPCION PROVISIONAL. 
 
 Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Contratista se 
hará la recepción provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la presencia 
del Director de Obra y del representante del Contratista, levantándose la correspondiente Acta, 
en la que se hará constar la conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicho Acta 
será firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista, dándose la obra por 
recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego 
de Condiciones Técnicas y en el Proyecto correspondiente, comenzándose entonces a contar el 
plazo de garantía. 
 
Al momento de la Recepción Provisional, el Contratista deberá entregar a la DO la siguiente 
documentación: 
 
- Una copia reproducible de los planos definitivos, debidamente puestos al día, comprendiendo 
como mínimo, el esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, 
los planos de sala de máquinas y los planos de plantas donde se deberá indicar el recorrido de las 
conducciones de distribución de los fluidos caloportadores y la situación de las unidades 
terminales. 
- Una Memoria de la instalación, en la que se incluyen las bases de proyecto y los criterios 
adoptados para su desarrollo. 
- Una relación de todos los materiales y equipos empleados, indicando fabricante, marca, modelo 
y características de funcionamiento. 
- Un esquema de principio de impresión indeleble para su colocación en sala de máquinas, 
enmarcado bajo cristal. 
- El Código de colores, en color, enmarcado bajo cristal. 
- El Manuel de Instrucciones. 
- El certificado de la instalación presentado ante la Consejería de Industria y Energía de la 
Comunidad Autónoma. 
- El Libro de Mantenimiento. 
- Lista de repuestos recomendados y planos de despiece completo de cada unidad. 
 
 La DO entregará los mencionados documentos al Titular de la instalación, junto con las 
hojas recopilativas de los resultados de las pruebas parciales y finales y el Acta de Recepción, 
firmada por la DO y el Contratista. 
 
 En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta y 
se darán al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos 
observados, fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo 
reconocimiento. Las obras de reparación serán por cuenta y a cargo del Contratista. Si el 
Contratista no cumpliese estas prescripciones podrá declararse rescindido el contrato con pérdida 
de la fianza. 
 
3.28. PERIODOS DE GARANTIA. 
 
 El periodo de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde la fecha 
de aprobación del Acta de Recepción. 
 
 Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la 
conservación de la Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o 
mala calidad de los materiales. 
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 Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación de 
terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 
 
 
3.29. RECEPCION DEFINITIVA. 
 
 Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los seis meses 
de la recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la 
concurrencia del Director de Obra y del representante del Contratista levantándose el Acta 
correspondiente, por duplicado (si las obras son conformes), que quedará firmada por el Director 
de Obra y el representante del Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista. 
 
3.30. PERMISOS. 
 
 El Contratista deberá gestionar con todos los Organismos Oficiales competentes 
(nacionales, autonómico, provinciales y municipales) la obtención de los permisos relativos a las 
instalaciones objeto del presente proyecto, incluyendo redacción de los documentos necesarios, 
visado por el Colegio Oficial correspondiente y presencia durante las inspecciones. 
 
3.31. ENTRENAMIENTO. 
 
 El Contratista deberá adiestrar adecuadamente, tanto en la explotación como en el 
mantenimiento de las instalaciones, al personal que en número y cualificación designe la 
Propiedad. 
 
 Para ello, por un periodo no inferior a lo que se indique en otro Documento y antes de 
abandonar la obra, el Contratista asignará específicamente el personal adecuado de su plantilla 
para llevar a cabo el entrenamiento, de acuerdo con el programa que presente y que deberá ser 
aprobado por la DO. 
 
3.32. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y UTILES ESPECIFICOS. 
 
 El Contratista incorporará a los equipos los repuestos recomendados por el fabricante 
para el periodo de funcionamiento que se indica en otro Documento, de acuerdo con la lista de 
materiales entregada con la oferta. 
 
3.33. SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS. 
 
 Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se 
deduzca que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar 
con terceros la realización de determinadas unidades de obra (construcción y montaje de 
conductos, montaje de tuberías, montaje de equipos especiales, construcción y montaje de 
cuadros eléctricos y tendido de líneas eléctricas, puesta a punto de equipos y materiales de 
control, etc). 
 
 La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 
a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con 
indicación de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquél lo 
autorice previamente. 
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b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50% del 
presupuesto total de la obra principal. 
 
 En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna 
obligación contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no eximirá 
al Contratista de ninguna de sus obligaciones respecto al Contratante. 
 
3.34. RIESGOS. 
 
 Las obras se ejecutarán, en cuanto a coste, plazo y arte, a riesgo y ventura del Contratista, 
sin que esta tenga, por tanto, derecho a indemnización por causa de pérdidas, perjuicios o averías. 
El Contratista no podrá alegar desconocimiento de situación, comunicaciones, características de 
la obra, etc. 
 
 El Contratista será responsable de los daños causados a instalaciones y materiales en caso 
de incendio, robo, cualquier clase de catástrofes atmosféricas, etc, debiendo cubrirse de tales 
riesgos mediante un seguro. 
 
 Asimismo, el Contratista deberá disponer también de seguro de responsabilidad civil 
frente a terceros, por los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, por omisión o 
negligencia, se puedan ocasionar a personas, animales o bienes como consecuencia de los trabajos 
por ella efectuados o por la actuación del personal de su plantilla o subcontratado. 
 
3.35. RESCISION DEL CONTRATO. 
 
 Serán causas de rescisión del contrato la disolución, suspensión de pagos o quiebra del 
Contratista, así como embargo de los bienes destinados a la obra o utilizados en la misma. 
 
 Serán asimismo causas de rescisión el incumplimiento repetido de las condiciones 
técnicas, la demora en la entrega de la obra por un plazo superior a tres meses y la manifiesta 
desobediencia en la ejecución de la obra. 
 
 La apreciación de la existencia de las circunstancias enumeradas en los párrafos anteriores 
corresponderá a la DO. 
 
 En los supuestos previstos en los párrafos anteriores, la Propiedad podrá unilateralmente 
rescindir el contrato sin pago de indemnización alguna y solicitar indemnización por daños y 
perjuicios, que se fijará en el arbitraje que se practique. 
 
 El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato cuando la obra se suspenda 
totalmente y por un plazo de tiempo superior a tres meses. En este caso, el Contratista tendrá 
derecho a exigir una indemnización del cinco por ciento del importe de la obra pendiente de 
realización, aparte del pago íntegro de toda la obra realizada y de los materiales situados a pié de 
obra. 
 
3.36. PRECIOS. 
 
 El Contratista deberá presentar su oferta indicando los precios de cada uno de los 
Capítulos del documento "Mediciones". 
 
 Los precios incluirán todos los conceptos mencionados anteriormente. 
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 Una vez adjudicada la obra, el Contratista elegido para su ejecución presentará, antes de la 
firma del Contrato, los precios unitarios de cada partida de materiales. Para cada capítulo, la suma 
de los productos de las cantidades de materiales por los precios unitarios deberán coincidir con el 
precio, presentado en fase de oferta, del capítulo. 
 
 Cuando se exija en el Contrato, el Contratista deberá presentar, para cada partida de 
material, precios descompuestos en material, transporte y mano de obra de montaje. 
 
3.37. PAGO DE OBRAS. 
 
 El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se practicarán 
mensualmente. Dichas Certificaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente 
terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La relación valorada que 
figure en las Certificaciones, se hará con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% y 
con la cubicación, planos y referencias necesarias para su comprobación. 
 
 Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas o 
enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra oportunamente para su medición, los gastos 
de replanteo, inspección y liquidación de las mismas, con arreglo a las disposiciones vigentes, y 
los gastos que se originen por inspección y vigilancia facultativa, cuando la Dirección Técnica 
estime preciso establecerla. 
 
 La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas partes en 
un plazo máximo de quince días. 
 
 El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán 
carácter de documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o 
por cualquiera de las Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación ni 
recepción de las obras ejecutadas y comprendidas en dichas Certificaciones. 
 
3.38. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS. 
 
 Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se deterioren 
los materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios 
descompuestos de la adjudicación. Dicho material será indicado por el Director de Obra que lo 
reflejará en el Acta de recepción de Obra, señalando el plazo de entrega en los lugares 
previamente indicados. El Contratista será responsable de los daños que se produzcan en la carga, 
transporte y descarga de este material. 
 
 La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se haya 
instalado el cable que contenían. En caso de retraso en su restitución, deterioro o pérdida, el 
Contratista se hará también cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar. 
 
 
4. DISPOSICION FINAL. 
 
 La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto incluya 
el presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas y cada una 
de sus cláusulas. 
 
Ejecución  
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  La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación 
aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra.  

  Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de 
construcción en la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua 
suministrada y en ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del 
Real Decreto 140/2003. 

1. EJECUCION DE LAS REDES DE TUBERIAS.  

1.1. CONDICIONES GENERALES.  
 
 La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos 
previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las características 
del agua de suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las 
condiciones necesarias para la mayor duración posible de la instalación así como las mejores 
condiciones para su mantenimiento y conservación.  
 
 Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de 
fábrica realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques 
técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no 
estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por 
conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado.  
 
 El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran 
expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse 
adecuadamente. 
  
 La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a 
fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. 
Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un 
adecuado revestimiento de protección. Si fuese preciso, además del revestimiento de protección, 
se procederá a realizar una protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera el caso, con 
corriente impresa. 
 
1.2. UNIONES Y JUNTAS. 
 
 Las uniones de los tubos serán estancas. 
  
 Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el 
adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos 
dispuestos en curvas y derivaciones. 
   
 En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos serán del 
tipo cónico, de acuerdo a la norma UNE 10 242:1995. Los tubos sólo pueden soldarse si la 
protección interior se puede restablecer o si puede aplicarse una nueva. Son admisibles las 
soldaduras fuertes, siempre que se sigan las instrucciones del fabricante. Los tubos no se podrán 
curvar salvo cuando se verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En las uniones 
tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante.  
 
 Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por medio de 
manguitos mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podrá realizar mediante 
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manguitos para soldar por capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos mecánicos podrán 
ser de compresión, de ajuste cónico y de pestañas. 
  
 Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 

1.3. PROTECCIONES. 
 
Protección contra la corrosión 
 
 Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del 
contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la 
interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en 
todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho 
elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales 
de la red, tales como codos, curvas. 
  
 Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, según 
el material de los mismos, serán:  
 
- Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con 
alquitrán de poliuretano.  
- Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
- Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina 
epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura. 
  
 Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se recubrirán con 
una lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de agua caliente deben recubrirse 
preferentemente con una coquilla o envoltura aislante de un material que no absorba humedad y 
que permita las dilataciones y contracciones provocadas por las variaciones de temperatura. 
  
 Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, los tubos de 
acero podrán ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero que 
discurran por cubiertas de hormigón se dispondrá de manera adicional a la envuelta del tubo de 
una lámina de retención de 1 m de ancho entre éstos y el hormigón. Cuando los tubos discurran 
por canales de suelo, ha de garantizarse que estos son impermeables o bien que disponen de 
adecuada ventilación y drenaje. En las redes metálicas enterradas, se instalará una junta dieléctrica 
después de la entrada al edificio y antes de la salida.  
 
Protección contra las condensaciones 
 
 Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible 
formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de 
protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera 
antivapor, que evite los daños que dichas condensaciones pudieran causar al resto de la 
edificación.  
 
 Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de 
protección contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para 
ambas protecciones. 
  
 Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 
171:1989. 
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Protecciones térmicas 
 
 Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 
se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 
  
 Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar 
valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento 
adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado, considerándose 
adecuado el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999. 
 
Protección contra esfuerzos mecánicos 
 
 Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de 
elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará 
dentro de una funda, también de sección circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. 
Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al 
menos 3 centímetros por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de 
proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo 
una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 centímetro.  
 
 Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de 
dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de forma que 
los posibles movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecánico.  
 
 La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de 
servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y 
aparatos medido inmediatamente antes de éstos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete 
negativo no debe descender por debajo del 50 % de la presión de servicio.  
 
Protección contra ruidos 
 
 Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al 
respecto, se adoptarán las siguientes:  
 
- Los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las 
conducciones estarán situados en zonas comunes. 
- A la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la transmisión del ruido 
y las vibraciones a lo largo de la red de distribución. Dichos conectores serán adecuados al tipo 
de tubo y al lugar de su instalación. 

 

  Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que 
transporten el agua a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán antivibratorios. Igualmente, se utilizarán 
anclajes y guías flexibles que vayan a estar rígidamente unidos a la estructura del edificio. 

 

 

 

 

1.4. ACCESORIOS. 
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Grapas y abrazaderas  
 
 La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará 
de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las 
distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.  
 
 El tipo de grapa o a brazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante 
eléctrico.  
 
 Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un 
elemento de tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo. 
 
Soportes 
 
 Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre éstos y nunca 
sobre los propios tubos o sus uniones. 
  
 No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas 
ocasiones no sea posible otra solución, para lo cual se adoptarán las medidas preventivas 
necesarias. La longitud de empotramiento será tal que garantice una perfecta fijación de la red sin 
posibles desprendimientos.  
 
 De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en los 
mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos. 
  
 La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro y 
de su posición en la instalación. 

2. EJECUCION DE LOS SISTEMAS DE MEDICION DEL CONSUMO. 
CONTADORES. 

2.1. ALOJAMIENTO DEL CONTADOR GENERAL. 
 
 La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de agua en 
la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un 
desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la 
acometida. El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero 
inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hará a la red de 
saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para absorber dicho caudal, y si no lo fuese, se 
hará directamente a la red pública de alcantarillado.  
 
 Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se 
terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, 
que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada 
cumplirá los mismos requisitos de forma general.  
 
 En cualquier caso, contará con la preinstalación adecuada para una conexión de envío de 
señales para la lectura a distancia del contador.  
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 Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la 
intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las 
mismas, se practicarán aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria ventilación de 
la cámara. Irán provistas de cerradura y llave, para impedir la manipulación por personas no 
autorizadas, tanto del contador como de sus llaves.  

2.2. CONTADORES INDIVIDUALES AISLADOS. 

 Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y 
cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado anterior en cuanto a sus condiciones de 
ejecución. En cualquier caso este alojamiento dispondrá de desagüe capaz para el caudal máximo 
contenido en este tramo de la instalación, conectado, o bien a la red general de evacuación del 
edificio, o bien con una red independiente que recoja todos ellos y la conecte con dicha red 
general. 

3. EJECUCION DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LA PRESION. 

3.1. MONTAJE DEL GRUPO DE SOBREELEVACION. 
 
Depósito auxiliar de alimentación 
 
 En estos depósitos el agua de consumo humano podrá ser almacenada bajo las siguientes 
premisas: 
 
- El depósito habrá de estar fácilmente accesible y ser fácil de limpiar. Contará en cualquier caso 
con tapa y ésta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de 
suficiente ventilación y aireación. 
- Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e 
inmisiones nocivas con dispositivos eficaces tales como tamices de trama densa para ventilación y 
aireación, sifón para el rebosado. 
 
 En cuanto a su construcción, será capaz de resistir las cargas previstas debidas al agua 
contenida más las debidas a la sobrepresión de la red si es el caso. 
  
 Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero, considerando las disposiciones 
contra retorno del agua especificadas anteriormente.  
 
  Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito de uno o varios dispositivos de 
cierre para evitar que el nivel de llenado del mismo supere el máximo previsto. Dichos 
dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de 
interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no producir el 
deterioro de las anteriores.  
 
  La centralita de maniobra y control del equipo dispondrá de un hidronivel de protección 
para impedir el funcionamiento de las bombas con bajo nivel de agua. 
 
  Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua 
contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Así mismo, se construirán y 
conectarán de manera que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento evitando 
siempre la existencia de agua estancada. 
Bombas 
 



 Pàg: 97 

 Se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente 
masa e inercia al conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la 
bomba y la bancada irán, además interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a 
instalar, sirviendo éstos de anclaje del mismo a la citada bancada. 
  
 A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico, con el fin de impedir la 
transmisión de vibraciones a la red de tuberías. 
  
 Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba, de manera que 
se puedan desmontar sin interrupción del abastecimiento de agua. 
  
 Los sistemas antivibratorios tendrán unos valores de transmisibilidad inferiores a los 
establecidos en el apartado correspondiente.  
 
 Se considerarán válidos los soportes antivibratorios y los manguitos elásticos que cumplan 
lo dispuesto en la norma UNE 100 153:1988. 
  
 Se realizará siempre una adecuada nivelación.  
 
 Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas.  

Depósito de presión 
 
 Estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de 
servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las 
bombas, de tal manera que éstas sólo funcionen en el momento en que disminuya la presión en el 
interior del depósito hasta los límites establecidos, provocando el corte de corriente, y por tanto 
la parada de los equipos de bombeo, cuando se alcance la presión máxima del aire contenido en 
el depósito. Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el 
depósito. 
  
 En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos 
presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. Dichos presostatos, se 
tararán mediante un valor de presión diferencial para que las bombas entren en funcionamiento 
consecutivo para ahorrar energía. 
  
 Cumplirán la reglamentación vigente sobre aparatos a presión y su construcción atenderá en 
cualquier caso, al uso previsto. Dispondrán, en lugar visible, de una placa en la que figure la 
contraseña de certificación, las presiones máximas de trabajo y prueba, la fecha de timbrado, el 
espesor de la chapa y el volumen. 
  
 El timbre de presión máxima de trabajo del depósito superará, al menos, en 1 bar, a la 
presión máxima prevista a la instalación. 
 
 Dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de 
apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado 
del depósito.  
 
 Con objeto de evitar paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes del equipo de 
bombeo, con el consiguiente gasto de energía, se dará un margen suficientemente amplio entre la 
presión máxima y la presión mínima en el interior del depósito, tal como figura en los puntos 
correspondientes a su cálculo. 
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 Si se instalaran varios depósitos, éstos pueden disponerse tanto en línea como en derivación. 
  
 Las conducciones de conexión se instalarán de manera que el aire comprimido no pueda 
llegar ni a la entrada al depósito ni a su salida a la red de distribución. 
 
3.2. FUNCIONAMIENTO ALTERNATIVO DEL GRUPO DE PRESION 
CONVENCIONAL. 
 
 Se preverá una derivación alternativa (by-pass) que una el tubo de alimentación con el tubo 
de salida del grupo hacia la red interior de suministro, de manera que no se produzca una 
interrupción total del abastecimiento por la parada de éste y que se aproveche la presión de la red 
de distribución en aquellos momentos en que ésta sea suficiente para abastecer nuestra 
instalación. 
  
 Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula 
antirretorno posterior a ésta. La válvula de tres vías estará accionada automáticamente por un 
manómetro y su correspondiente presostato, en función de la presión de la red de suministro, 
dando paso al agua cuando ésta tome valor suficiente de abastecimiento y cerrando el paso al 
grupo de presión, de manera que éste sólo funcione cuando sea imprescindible. El accionamiento 
de la válvula también podrá ser manual para discriminar el sentido de circulación del agua en base 
a otras causas tales cómo avería, interrupción del suministro eléctrico, etc. 
  
 Cuando en un edificio se produzca la circunstancia de tener que recurrir a un doble 
distribuidor principal para dar servicio a plantas con presión de red y servicio a plantas mediante 
grupo de presión podrá optarse por no duplicar dicho distribuidor y hacer funcionar la válvula de 
tres vías con presiones máxima y/o mínima para cada situación. 
  
 Dadas las características de funcionamiento de los grupos de presión con accionamiento 
regulable, no será imprescindible, aunque sí aconsejable, la instalación de ningún tipo de circuito 
alternativo. 
 
3.3. EJECUCION Y MONTAJE DEL REDUCTOR DE PRESION. 
  
 Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada.  
 
 Se instalarán libres de presiones y preferentemente con la caperuza de muelle dispuesta en 
vertical.  
 
 Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de 
medición de presión o un puente de presión diferencial. Para impedir reacciones sobre el 
reductor de presión debe disponerse en su lado de salida como tramo de retardo con la misma 
medida nominal, un tramo de tubo de una longitud mínima de cinco veces el diámetro interior. 
  
 Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalación que por un cierre incompleto 
del reductor serán sobrecargadas con una presión no admisible, hay que instalar una válvula de 
seguridad. La presión de salida del reductor en estos casos ha de ajustarse como mínimo un 20 % 
por debajo de la presión de reacción de la válvula de seguridad. 
  
  Si por razones de servicio se requiere un by-pass, éste se proveerá de un reductor de 
presión. Los reductores de presión se elegirán de acuerdo con sus correspondientes condiciones 
de servicio y se instalarán de manera que exista circulación por ambos. 
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4. MONTAJE DE LOS FILTROS. 

 El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará 
inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua. Deben instalarse 
únicamente filtros adecuados. 
  
 En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de 
instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición, para 
evitar la transferencia de materias sólidas de los tramos de conducción existentes. 
  
 Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de 
mantenimiento, se recomienda la instalación de filtros retroenjuagables o de instalaciones 
paralelas.  
 
 Hay que conectar una tubería con salida libre para la evacuación del agua del autolimpiado.  
 
4.1. INSTALACION DE APARATOS DOSIFICADORES. 
 
 Sólo deben instalarse aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente. 
  
 Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato 
de dosificación detrás de la instalación de contador y, en caso de existir, detrás del filtro y del 
reductor de presión. 
  
 Si sólo ha de tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se instala delante 
del grupo de válvulas en la alimentación de agua fría al generador de ACS. 
 
4.2. MONTAJE DE LOS EQUIPOS DE DESCALCIFICACION. 
 
 La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe conectarse con 
salida libre.  
 
 Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato 
de descalcificación detrás de la instalación de contador, del filtro incorporado y delante de un 
aparato de dosificación eventualmente existente. 
  
 Cuando sólo deba tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se instalará, 
delante del grupo de valvulería, en la alimentación de agua fría al generador de ACS. 
  
 Cuando sea pertinente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura para obtener la 
adecuada dureza de la misma. 
  
 Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolítico del agua mediante ánodos de 
aluminio, se instalará en el último acumulador de ACS de la serie, como especifica la norma UNE 
100 050:2000.  

Puesta en servicio  

1. PRUEBAS Y ENSAYOS DE LAS INSTALACIONES. 

1.1. PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES INTERIORES. 
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 La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y 
estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando 
todos sus componentes vistos y accesibles para su control.  
 
 Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos 
terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de 
aire. Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentación. A 
continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se mantendrá su funcionamiento 
hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada, se procederá en función del tipo del 
material como sigue:  
 
- Para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas según se describe en la 
norma UNE 100 151:1988. 
- Para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas realizadas 
conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002. 
  
 Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los 
aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.  
 
 El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de 
presión de 0,1 bar.  
 
 Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
 
1.2. PRUEBAS PARTICULARES DE LAS INSTALACIONES DE ACS. 
 
 En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas de 
funcionamiento:  
 
- Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 
- Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos 
estimados en la simultaneidad. 
. Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez 
realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno 
el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 
horas. 
- Medición de temperaturas de la red. 
- Con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de las temperaturas 
del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del retorno no debe ser inferior en 3 ºC a 
la de salida del acumulador. 
 
Productos de construcción 

1. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES. 

 De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua de 
consumo humano cumplirán los siguientes requisitos: 
 
- Todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación vigente para 
aguas de consumo humano. 
- No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 
- Serán resistentes a la corrosión interior. 
- Serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio. 
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- No presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí. 
- Deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 40ºC, sin que 
tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato. 
- Serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la migración de 
sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del 
agua de consumo humano.  
- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o químicos, no 
disminuirán la vida útil prevista de la instalación.  
 
 Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, sistemas de 
protección o los ya citados sistemas de tratamiento de agua. 

2. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS CONDUCCIONES. 

 En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran adecuados 
para las instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos: 
 
- Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996.  
- Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996.  
- Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997.  
- Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995.  
- Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000.  
- Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004.  
- Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003.  
- Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004.  
- Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004.  
- Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004.  
- Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según 
Norma UNE 53 960 EX:2002.  
- Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 
53 961 EX:2002.  
 
 No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan 
producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero.  
 
 El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos 
los requisitos al respecto.  
 
 Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan 
prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. 
  
 Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, 
incluyendo también las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los 
materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán igualmente las condiciones 
expuestas. 
 
2.1. AISLANTES TERMICOS. 
 

 El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar 
condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con 
coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. 
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2.2. VALVULAS Y LLAVES. 
 
 El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 
  
 El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, 
latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico.  
 
 Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si 
sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento.  
 
 Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar. 

 3. INCOMPATIBILIDADES. 
 
3.1. INCOMPATIBILIDAD DE LOS MATERIALES Y EL AGUA. 
 
 Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y cobre 
controlando la agresividad del agua. Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas 
las aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para su valoración 
se empleará el índice de Langelier. Para los tubos de cobre se consideraran agresivas las aguas 
dulces y ácidas (pH inferior a 6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su valoración se empleará 
el índice de Lucey.   
 
 Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir de 
las cuales será necesario un tratamiento serán: 

 
Características  Agua fría  Agua caliente 
 

Resistividad (Ohm x cm)  1.500 – 4.500  2.200 – 4.500 

Título alcalimétrico completo (TAC) meq/l  1,6 mínimo    1,6 mínimo 

 Oxígeno disuelto, mg/l  4 mínimo       
 -  

CO2 libre, mg/l  30 máximo    15 máximo 

CO2 agresivo, mg/l  5 máximo      
  -  

Calcio (Ca2+), mg/l  32 mínimo      
 32 mínimo 

 Sulfatos (SO42-), mg/l  150 máximo  96 máximo  

Cloruros (Cl-), mg/l  100 máximo  71 máximo  

Sulfatos + Cloruros, meq/l  -         3 máximo  
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 Para los tubos de cobre las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales 
será necesario un tratamiento serán:   

Características  Agua fría y agua caliente  

pH   7,0 mínimo  

CO2 libre, mg/l  no concentraciones altas 

 Indice de Langelier (IS)  debe ser positivo 

Dureza total (TH), ºF  5 mínimo (no aguas dulces)  

 Para las tuberías de acero inoxidable las calidades se seleccionarán en función del 
contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede 
emplear el AISI-304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316.3.1. 
 
3.2. INCOMPATIBILIDAD ENTRE MATERIALES. 
 
 Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de 
potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale 
primero el de menor valor. 
  
 En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero 
galvanizado, según el sentido de circulación del agua, para evitar la aparición de fenómenos de 
corrosión por la formación de pares galvánicos y arrastre de iones Cu+ hacia las conducciones de 
acero galvanizado, que aceleren el proceso de perforación. 
  
 Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de 
canalizaciones en acero.  
 
 Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de 
manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado. 
  
 Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando 
una válvula de retención entre ambas tuberías. 
  
 Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.  
 
 En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. 
 
Condiciones y características técnicas de los aparatos sanitarios 
 
1. GENERALIDADES. 
 
 Los aparatos sanitarios se definen por las siguientes características: 
 
- función que cumplen. 
- modelo del fabricante. 
- dimensiones. 
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- color. 
 
 Estas características serán definidas por el autor del Proyecto en los documentos: 
Mediciones, Pliego de Condiciones Particulares y Planos. En cualquier caso, antes de la entrega 
en obra de los aparatos sanitarios, la empresa instaladora deberá suministrar muestras de los 
aparatos para obtener la aprobación escrita por parte de la DO. 
 
2. MATERIALES. 
 
 Los materiales empleados en la fabricación de los aparatos sanitarios deberán ser 
resistentes a los cambios de temperatura, los impactos y la acción de los ácidos. Cuando el 
aparato sea acabado con un esmalte, éste deberá estar perfectamente adherido al material de 
soporte. 
 
 Los materiales empleados en la fabricación de los aparatos serán los siguientes: 
 
- Porcelana vitrificada, cocida a temperatura superior a 1.300 ºC, utilizada para aparatos sanitarios 
de pequeñas dimensiones, como lavabos, bidés, platos de ducha, etc. La porcelana será durísima, 
compacta, impermeable en todo su espesor, con soldadura perfecta entre la masa y la superficie 
de esmalte, que forma un cuerpo único, resultando de la vitrificación de caolín, cuarzo, pedernal y 
feldespato, con otros materiales especiales. Después sufren una cocción  progresiva y prolongada 
a temperaturas superiores a los 1.300 ºC, también dos veces; la primera para el bizcocho y la 
segunda para la pieza ya terminada. 
 
- Gres aporcelanado, cocida a temperatura sobre los 1.300 ºC, apto para aparatos de grandes 
dimensiones, como bañeras, urinarios verticales, etc. El gres es una pasta formada por un grueso 
de armazón de arcilla porosa y granulada, revestido con una capa de tierra cocida en blanco o de 
material de porcelana, a su vez recubierta con una capa de esmalte. 
 
- Loza esmaltada. Es un perfeccionamiento de la loza de barro, formada por una pasta blanca, 
relativamente dura que, a veces, se la denomina impropiamente porcelana opaca o semiporcelana. 
Está constituida por una masa porosa en las que los principales componentes son el caolín, 
feldespato, cuarzo y arcilla corriente. Las pasta se cuece dos veces, la segunda de ellas, después de 
aplicar una sutil capa de esmalte, y ambas a unas temperaturas alrededor de los 1.000 ºC. El 
material resultante es una capa de esmalte sobrepuesta a una masa porosa y absorbente. 
 
- Fundición esmaltada. Es una fundición gris, con 3 - 5 % de C., que lleva soldada una capa de 
porcelana esmaltada, aplicándose cocido en dos capas sucesivas, hasta lograr el espesor deseado. 
Es muy importante el desoxidado de la superficie de fundición, para la adherencia total del 
esmalte, así como su coeficiente de dilatación y elasticidad. 
 
- Acero inoxidable. Se utilizan aceros al cromo-níquel, muy utilizado en fregaderos, con espesores 
variables. 
 
- Piedra artificial. Es un hormigón formado por cementos que pueden llevar colorantes, chinas y 
arenas procedentes de piedras artificiales (granitos, mármol, etc), sometidos posteriormente a un 
cuidadoso pulimento. 
 
- Mármol. Se obtiene a partir de un bloque de mármol, que se labra hasta obtener el aparato 
sanitario, puliéndolo finalmente. Debe ser un mármol de calidad, homogéneo, de grano fino y sin 
grietas, fallas ni pelos. 
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- Plásticos. Están empezando a irrumpir en algunos tipos de aparatos para usos concretos, 
utilizándose como materiales más idóneos el metacrilato y las fibras de vidrio con resinas de 
poliéster, mediante moldeo, sin bien estos materiales adolecen, por lo general, de falta de dureza 
superficial, por lo que su aspecto rápidamente se deteriora por el rayado. 
 
3. APARATOS SANITARIOS. 
 
Bañeras y duchas. 
 
 Es el aparato sanitario adecuado para el lavado del cuerpo entero, siendo más higiénica la 
ducha que el baño. Hay que distinguir entre bañera completa y medio baño, y la bañera de asiento 
o baño-asiento. Existen diversos variantes, como bañera-hidromasaje, circular, etc. 
 
 La bañera lleva tapón de desagüe y rebosadero, el plato de ducha no. 
 
 Son recomendables las de fundición y chapa de acero esmaltada. Llevarán toma de tierra 
según REBT. 
 
 
 
 
 
Lavabos. 
 
 Existe una variedad y gamas muy diversas, que van desde el pequeño lavamanos, hasta los 
de doble seno. Existen de pedestal (para apoyo en el suelo), tipo mural (apoyo en cartelas) y sobre 
encimera. 
 
 La capacidad es hasta el rebosadero y la válvula de desagüe mínima de 30 mm. 
 
 Se fabrican en porcelana vitrificada, gres, mármol y acero esmaltado, siendo poco 
recomendables los de loza y porcelana esmaltada. 
 
Inodoros y placas turcas. 
 
 Son la pieza más importante en la higienización de los cuartos de baño y aseo. En ellos, la 
taza y el sifón forman una sola pieza, distinguiéndose los de salida vertical y los de salida 
horizontal y oblicua. 
 
 Es un elemento importante del mismo el sistema de limpieza y evacuación de residuos, 
pudiendo hacerse por cisterna alta, tanque bajo o fluxómetro. 
 
 La cisterna alta se usa cada vez menos y consiste en la caída libre de un volumen de agua 
de 8 a 10 litros, colocado a una altura de 1,5 a 2 metros, produciendo el arrastre de los residuos 
sólidos con facilidad. 
 
 El tanque bajo, situado justamente encima de la taza, produce una descarga de 12 a 15 l, 
debido a su poco desnivel. La salida se hace turbulenta para realizar el arrastre de la materia 
sólida. 
 
Fluxómetro. 
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 La válvula de descarga (fluxómetro), produce un fuerte caudal de unos 1,25 l/s, pero, para 
que sea eficaz, precisa una presión mínima y el tiempo que dura la descarga es a voluntad del 
usuario. 
 
 Entre las ventajas que presenta, podemos destacar las siguientes: 
 
- Ocupa menor espacio que las cisternas. 
- Son de aspecto y acabado más agradable y estético. 
- Menos ruidoso que la cisterna alta. 
- Se puede utilizar inmediatamente después de su uso. 
- No produce inundaciones. 
- Siempre que su uso sea racional, economizan agua. 
 
 Entre los inconvenientes, destacaremos: 
 
- Su elevado caudal precisa una red de mayor diámetro. 
- La presión residual debe ser mayor que en un grifo normal, lo que obliga casi siempre a 
disponer una instalación independiente, con el consiguiente encarecimiento. 
- Produce un descenso de la línea piezométrica, cuando coinciden varias descargas a la vez. 
- Peligro de golpes de ariete. 
 
 Su utilización puede ser indistinta para inodoros como placas turcas. 
 
Fregaderos. 
 
 Se definen por el número de senos y si llevan o no escurreplatos, distinguiéndose entre 
los fabricados con material cerámico, acero inoxidable y material plástico. 
 
 El fregadero de doble seno puede llevar desagüe único e independiente, si bien, 
lógicamente las salidas del seno son independientes, estando equipados de un rebosadero, tapón y 
cadenilla. 
 
 Se fabrican de fundición esmaltada, acero esmaltado, gres, porcelana vitrificada, acero 
inoxidable y materias plásticas. 
 
Urinarios. 
 
 Existen de dos tipos: urinario mural y colgante. Se suelen colocar en batería en locales de 
uso público. 
 
 Se fabrican en porcelana vitrificada, loza, gres y fundición esmaltada. 
 
 Los murales suelen estar compuestos por distintas piezas que se acoplan en su montaje y 
separadores que aíslan unos de otros al colocarlos en batería. 
 
 El sistema de limpieza puede ser con válvula individual manual o con depósito colectivo 
de descarga intermitente y automática, siendo la disposición más adecuada para urinarios 
públicos. 
 
Bidé. 
 
 Se fabrican en porcelana vitrificada y en loza (éstos últimos poco recomendables), 
midiendo su capacidad hasta el rebosadero. Siempre deben ir dotados de agua fría y caliente. 
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Vertedero. 
 
 Este aparato sanitario tiene su utilidad para edificios muy singulares (hospitales, oficinas, 
etc), como elemento para el vertido de aguas residuales con elementos indisolubles (papeles, 
algodones, etc), siendo de escasa utilidad en edificios de viviendas. 
 
 Debe llevar una rejilla de acero inoxidable, sifón incorporado y válvula de salida de gran 
diámetro, pudiéndose limpiar con descargas similares a los inodoros (cisternas, tanques o 
fluxores). 
 
 Por lo general, se fabrican en porcelana vitrificada, gres porcelanado o fundición 
esmaltada.  
 
 
 
 
Lavadero. 
 
 Este aparato sanitario va cediendo su utilización, debido a las máquinas lavadoras. Sus 
dimensiones geométricas son muy variables, va provisto de batidera (ondulaciones con 
pendiente) cuyo ancho no debe ser inferior a 40 cm. 
 
 Se fabrican en fundición esmaltada, loza vitrificada y piedra artificial. Su capacidad se 
mide hasta le rebosadero. 
 
Fuente. 
 
 Son adecuadas en edificios públicos o semipúblicos (oficinas, escuelas, etc). 
 
 Es muy importante en ellas las condiciones higiénicas del grifo, el cual dará un chorro 
inclinado que permita beber sin necesidad de vaso y sin apoyar la boca en él.  
 
 Tendrá rebosadero y salida de fácil regulación. Se fabrican de porcelana vitrificada, gres, 
piedra artificial y acero inoxidable. Modernamente se combinan con un enfriador eléctrico, 
proporcionando el agua fresca. 
 
Máquinas. 
 
 Bajo esta denominación abarcamos los electrodomésticos que básicamente precisan toma 
de agua y desagüe para su funcionamiento, como son: el lavavajillas y la lavadora. Estas máquinas 
precisan también un desagüe con sifón, para el dispositivo de bombeo que suelen llevar para su 
evacuación. 
 
4. MONTAJE. 
 
 Los aparatos sanitarios se instalarán perfectamente nivelados y aplomados, en los lugares 
indicados en los Planos, debiendo presentar planos de detalle a escala 1:20 o superior. 
 
 Las alturas de montaje sobre el nivel del piso terminado, salvo cuando en los Planos de 
detalle se indique otra medida, serán las siguientes: 
 
- lavabo: 78 a 82 cm. 
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- fregadero: 85 a 90 cm. 
- vertedero: 65 a 70 cm. 
- inodoro (sin asiento): 36 a 40 cm. 
- bidet: 38 a 40 cm. 
- urinario de pared (borde): 55 a 65 cm. 
- lavadero: 80 a 85 cm. 
- bañera: 60 cm como máximo. 
 
 El fondo del plato de la ducha o de la bañera se instalará a una altura sobre el suelo tal 
que la pendiente de la tubería de desagüe no sea inferior al 2 %. 
 
 La altura de montaje, medida desde el fondo del plato de ducha o bañera, de la grifería 
para la ducha quedará como sigue: 
 
- válvulas: 1 a 1,2 m. 
- rociador: 1,90 a 2,10 m. 
 
 Para el montaje de los aparatos y sus accesorios se seguirán las instrucciones facilitadas 
por el fabricante. 
 
5. PROTECCION Y LIMPIEZA. 
 
 Los aparatos sanitarios se manejarán en obra con sumo cuidado y quedarán protegidos 
durante la construcción, antes y después del montaje, contra golpes. 
 
 Asimismo, se deberá evitar la entrada de suciedad y escombros en el recipiente de los 
aparatos y en las aperturas de desagüe y rebosadero. 
 
 Una vez acabada la obra y antes de la entrega provisional, la empresa instaladora deberá 
limpiar perfectamente todos los aparatos sanitarios, eliminando, además, las protecciones con las 
que vienen de fábrica, sin utilizar productos ácidos o abrasivos. 
 
 La DO rechazará cualquier aparato que, a su juicio, presente imperfecciones en el esmalte 
o color, fisuras, roturas, etc. 
 
6. COMPROBACIONES. 
 
 Cuando el aparato llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de la normativa en vigor, nacional o extranjera, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
 
 La DO comprobará los siguientes aspectos de cada uno de los aparatos sanitarios: 
 
- daños, imperfecciones y limpieza. 
- altura de montaje y nivelación. 
- fijación a paramentos. 
- situación de la grifería. 
- conexiones hidráulicas. 
- conexión a las redes de desagüe y ventilación. 
 
Mantenimiento y conservación  
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1. INTERRUPCION DEL SERVICIO. 
 
 En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 
semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se 
cerrará su conexión y se procederá a su vaciado.  
 
 Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén 
paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que 
no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas.  
 
 
2. NUEVA PUESTA EN SERVICIO. 
 
 En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual. 

 Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y 
vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se 
podrá seguir el procedimiento siguiente:  

- Para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, 
empezando por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y daños, se 
purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta de cada una de las llaves 
de toma, empezando por la más alejada o la situada más alta, hasta que no salga más aire. A 
continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones. - Una vez 
llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se comprobará la 
estanqueidad de la instalación por control visual de todas las conducciones accesibles, conexiones 
y dispositivos de consumo. 

 
3. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 
 

 Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán 
detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 
865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y 
particularmente todo lo referido en su Anexo 3. 
  
 Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos 
de medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades terminales, 
que deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad. 
  
 Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su 
recorrido para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios.  
 
 En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, las montantes 
hasta cada derivación particular se considerará que forman parte de la instalación general, a 
efectos de conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del edificio.  
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3.2. PLEC DE CONDICIONS INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA. 

 
Condiciones Técnicas para la ejecución y montaje de instalaciones eléctricas en baja 
tensión 
 
1. CONDICIONES GENERALES. 
  
Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás disposiciones 
vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 
 
Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que 
se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea 
necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, bien entendiendo que será 
rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la instalación. 
 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las 
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista 
derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a 
las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección 
Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para variar 
esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
 
2. CANALIZACIONES ELECTRICAS. 
  
Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes, 
enterrados, directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la construcción, 
bajo molduras, en bandeja o soporte de bandeja, según se indica en Memoria, Planos y 
Mediciones. 
 
Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos 
estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiquería, etc. 
Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar 
la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en forma visible la situación de las cajas de 
mecanismos, de registro y protección, así como el recorrido de las líneas, señalando de forma 
conveniente la naturaleza de cada elemento. 
 
2.1. CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES. 
 
Los tubos protectores pueden ser: 
 
- Tubo y accesorios metálicos. 
- Tubo y accesorios no metálicos. 
- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos). 
Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: 
 
 - UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos. 
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 - UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables. 
 - UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles. 
 - UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados. 
 
 Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser 
inferiores a los declarados para el sistema de tubos. 
 
 La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas 
o fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores 
o usuarios. 
 
 Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las 
instalaciones eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos 
enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -2-
4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la norma correspondiente 
de las citadas anteriormente. La denominación se realizará en función del diámetro exterior. 
El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante. 
 
 En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular 
para cada tipo de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de 
la Construcción (89/106/CEE). 
 
Tubos en canalizaciones fijas en superficie. 
 
 En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en 
casos especiales podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas a 
continuación: 
 
Característica      Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión    4  Fuerte 
- Resistencia al impacto    3  Media 
- Temperatura mínima de instalación y servicio 2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio 1  + 60 ºC 
- Resistencia al curvado    1-2  Rígido/curvable 
- Propiedades eléctricas    1-2  Continuidad 
eléctrica/aislante 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4  Contra objetos D ³ 1 mm 
- Resistencia a la penetración del agua   2  Contra gotas de agua 
cayendo verticalmente  cuando el sistema de tubos está inclinado 15 º 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2  Protección interior y exterior 
media y compuestos 
- Resistencia a la tracción    0  No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama  1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 
 
 
Tubos en canalizaciones empotradas. 
 
 En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o 
flexibles, con unas características mínimas indicadas a continuación: 
1º/ Tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la 
construcción o canales protectoras de obra. 
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Característica      Código  Grado 
- Resistencia a la compresión    2  Ligera 
- Resistencia al impacto    2  Ligera 
- Temperatura mínima de instalación y servicio 2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio 1  + 60 ºC 
- Resistencia al curvado    1-2-3-4  Cualquiera de las 
especificadas 
- Propiedades eléctricas    0  No declaradas 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4  Contra objetos D ³ 1 mm 
- Resistencia a la penetración del agua   2  Contra gotas de agua 
cayendo verticalmente  cuando el sistema de tubos está inclinado 15 º 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2  Protección interior y exterior 
media 
y compuestos 
- Resistencia a la tracción    0  No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama  1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 
 2º/ Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas. 
Característica      Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión    3  Media 
- Resistencia al impacto    3  Media 
- Temperatura mínima de instalación y servicio 2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio 2  + 90 ºC (+ 60 ºC canal. 
precabl. ordinarias) 
- Resistencia al curvado    1-2-3-4  Cualquiera de las 
especificadas 
- Propiedades eléctricas    0  No declaradas 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 5  Protegido contra el polvo 
- Resistencia a la penetración del agua   3  Protegido contra el agua en 
forma de lluvia   
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2  Protección interior y exterior 
media 
y compuestos 
- Resistencia a la tracción    0  No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama  1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 
 
Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire. 
 
 En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de 
movilidad restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones 
ordinarias serán las indicadas a continuación: 
Característica      Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión    4  Fuerte 
- Resistencia al impacto    3  Media 
- Temperatura mínima de instalación y servicio 2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio 1  + 60 ºC 
- Resistencia al curvado    4  Flexible 
- Propiedades eléctricas    1/2  Continuidad/aislado 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4  Contra objetos D ³ 1 mm 
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- Resistencia a la penetración del agua   2  Contra gotas de agua 
cayendo verticalmente     cuando el sistema de tubos está inclinado 
15º 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2  Protección interior mediana 
y exterior elevada 
y compuestos 
- Resistencia a la tracción    2  Ligera 
- Resistencia a la propagación de la llama  1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas   2  Ligera 
 Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor 
superiores a 16 mm2. 
 
Tubos en canalizaciones enterradas. 
 
Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes: 
 
Característica      Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión    NA  250 N / 450 N / 750 N 
- Resistencia al impacto    NA  Ligero / Normal / Normal 
- Temperatura mínima de instalación y servicio NA  NA 
- Temperatura máxima de instalación y servicio NA  NA 
- Resistencia al curvado    1-2-3-4  Cualquiera de las 
especificadas 
- Propiedades eléctricas    0  No declaradas 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4  Contra objetos D ³ 1 mm 
- Resistencia a la penetración del agua   3  Contra el agua en forma de 
lluvia 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2  Protección interior y exterior 
media 
y compuestos 
- Resistencia a la tracción    0  No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama  0  No declarada 
- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 
 
Notas: 
- NA: No aplicable. 
- Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero 
aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal. 
Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas 
superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo 
pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vías férreas. 
 
Instalación. 
 
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 
El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores 
a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características 
mínimas según el tipo de instalación. 
 
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las 
prescripciones generales siguientes: 
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- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las 
aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por 
el fabricante conforme a UNE-EN 
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren 
convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número 
de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los 
conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos. 
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 
aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las 
dimensiones de estas cajas serán  tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 
que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % 
del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. 
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 
emplearse prensaestopas o racores adecuados. 
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se 
produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el 
trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el 
interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una 
"T" de la que uno de los brazos no se emplea. 
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá 
quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario 
que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
 
Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 
- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra 
la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se 
dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la 
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o 
usando los accesorios necesarios. 
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos 
extremos no serán superiores al 2 por 100. 
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros 
sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
  
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 
 
- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no 
pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de 
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las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de 
espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las 
plantas inferiores. 
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre 
forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o 
mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. 
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de 
codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de 
registro. 
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez 
finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del 
revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y 
practicable. 
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos 
horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de 
los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 
 
2.2. CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES. 
 
Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, 
provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).  
 
Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
 
- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no 
perjudiquen las cubiertas de los mismos. 
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los 
puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos 
puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros. 
- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de 
instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos 
cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos. 
- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra 
fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces 
el diámetro exterior del cable. 
- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior 
o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la 
canalización no eléctrica y la cubierta de los 
cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 
- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 
emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La 
estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 
- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos 
de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, 
el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso 
necesario. 
 
2.3. CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS. 
 
Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo 
tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo 
señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21. 
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2.4. CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN 
ESTRUCTURAS. 
 
Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables 
armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio 
será de -5ºC y 90ºC respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno). 
 
2.5. CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION. 
 
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 
Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la 
condición de que sean no propagadores de la llama. 
 
Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en 
muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien 
estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros 
con cámaras de aire.  
 
La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o 
tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor 
sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros. 
 
Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales 
inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles. 
 
Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de 
dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. 
 
La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de 
las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. 
 
Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de 
derivación adecuadas. 
 
Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan 
penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros 
exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua 
al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, 
etc. 
 
2.6. CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS. 
  
La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas 
o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables 
utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
  
Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como 
"canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán 
colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y 
control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se 
podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos. 
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Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas características mínimas 
indicadas a continuación: 
 
Característica      Grado 
Dimensión del lado mayor de    £ 16 mm  > 16 mm 
la sección transversal 
 
- Resistencia al impacto    Muy ligera  Media 
- Temperatura mínima de    + 15 ºC   - 5 ºC 
instalación y servicio 
- Temperatura máxima de    + 60 ºC   + 60 ºC  
instalación y servicio 
- Propiedades eléctricas    Aislante   Continuidad 
eléctrica/aislante 
- Resistencia a la penetración    4   No inferior a 2 
de objetos sólidos 
- Resistencia a la penetración     No declarada 
de agua 
- Resistencia a la propagación    No propagador 
de la llama 
 
 El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las 
normas UNE-EN 50l085. 
 
 Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características 
mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de 
resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas 
a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no 
propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie UNE-
EN 50.085. 
 
 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y 
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la 
instalación. 
 
 Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad 
eléctrica quedará convenientemente asegurada. 
 
 La tapa de las canales quedará siempre accesible. 
 
2.7. CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS. 
 
 Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. 
Podrán utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, 
temporalmente húmedos o polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no inferior a 
450/750 V. 
 
Las molduras cumplirán las siguientes condiciones: 
 
- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los 
conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, 
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admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo 
circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello. 
- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm2 
serán, como mínimo, de 6 mm. 
 
Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta: 
 
- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la 
protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras 
serán obtusos. 
- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. 
En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por encima 
del suelo. 
- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como mínimo, 
a 1,5 cm por encima del suelo. 
- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, 
gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente 
un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La separación entre dos 
canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras 
especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos empotrados. 
- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión 
con tornillo o sistemas equivalentes. 
- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, 
tapicerías o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire. 
- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está 
suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un 
producto hidrófugo. 
 
2.8. CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS. 
  
Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento 
mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52. 
 
El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, galvanizado por 
inmersión. La anchura de las canaletas será de 100 mm como mínimo, con incrementos de 100 
en 100 mm. La longitud de los tramos rectos será de dos metros. El fabricante indicará en su 
catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en función de la anchura y de la distancia entre 
soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de plano, reducciones, tes, uniones, 
soportes, etc, tendrán la misma calidad que la bandeja. 
 
Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de 
suspensión, a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán 
perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales.  
 
No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por medio de 
soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las uniones o 
derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las bandejas. 
 
2.9. NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO 
ELECTRICAS. 
 
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de 
forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. 
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En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las 
canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura 
peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por 
medio de pantallas calorífugas. 
 
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar 
lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a 
menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra 
los efectos de estas condensaciones. 
 
2.10. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES. 
  
Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y 
acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la 
conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a 
reparaciones, transformaciones, etc.  
  
En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales 
como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando 
protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. 
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como 
mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, 
serán de material aislante. 
 
3. CONDUCTORES. 
  
Los conductores utilizados se regirán por las especificiones del proyecto, según se indica en 
Memoria, Planos y Mediciones. 
 
3.1. MATERIALES. 
 
Los conductores serán de los siguientes tipos: 
 
- De 450/750 V de tensión nominal.  
 - Conductor: de cobre. 
 - Formación: unipolares. 
 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC). 
 - Tensión de prueba: 2.500 V. 
 - Instalación: bajo tubo. 
 - Normativa de aplicación: UNE 21.031. 
 
- De 0,6/1 kV de tensión nominal. 
 - Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del 
proyecto). 
 - Formación: uni-bi-tri-tetrapolares. 
 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE). 
 - Tensión de prueba: 4.000 V. 
 - Instalación: al aire o en bandeja. 
 - Normativa de aplicación: UNE 21.123. 
 
Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica uniforme, y 
su coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán provistos de baño de 
recubrimiento de estaño, que deberá resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de 
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hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del 
hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de ácido 
hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta operación se 
efectuará dos veces, después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La 
capacidad mínima del aislamiento de los conductores será de 500 V. 
 

Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por cable 
obtenido por trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor 
de que se trate. 
 
3.2. DIMENSIONADO. 
 
Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el más 
desfavorable entre los siguientes criterios: 
 
- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo de 
las intensidades nominales así establecidas, se eligirá la sección del cable que admita esa 
intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ITC-
BT-19 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos coeficientes correctores 
según las condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes de mayoración de la carga, se 
deberán tener presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores de alumbrado e ITC-BT-47 
para receptores de motor.  
 
- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma 
que la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor 
del 3 % de la tensión nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % para los 
demás usos, considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar 
simultáneamente. Para la derivación individual la caída de tensión máxima admisible será del 1,5 
%. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de la 
derivación individual, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores 
límites especificados para ambas. 
 
- Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de 
motores no debe provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión de 
los contactores, parpadeo de alumbrado, etc. 
 
La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, apartado 1, en 
función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. 
 
Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos especificados 
en el apartado anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla 2 de la ITC-BT-
18, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. Se podrán 
instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a 
este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. 
 
3.3. IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES. 
  
Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de sus 
circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. 
  
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que 
respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los 
colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se 
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prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por 
el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. 
Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior 
a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 
 
3.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA. 
 
Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores 
indicados en la tabla siguiente: 
 
 
 
 
 
Tensión nominal instalación Tensión ensayo corriente continua (V) Resistencia de 
aislamiento (MW) 
 
 MBTS o MBTP      250    ³ 0,25 
 £ 500 V       500    ³ 0,50  
 > 500 V      1000    ³ 1,00 
  
La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista 
durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la 
tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 
 
Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de 
los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten 
los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos. 
 
4. CAJAS DE EMPALME. 
  
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 
plástico resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y 
protegidas contra la oxidación. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar 
holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será igual, por lo 
menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el lado o 
diámetro de la caja será de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los 
tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso se 
permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o 
arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de 
conexión. 
  
Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, mediante 
contratuercas y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número total de hilos 
de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el extremo del 
conducto, después de lo cual se apretará la contratuerca para poner firmemente el casquillo en 
contacto eléctrico con la caja.  
  
Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio de 
pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos de 
fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca cuando se 
precise desmontar la instalación, y los pernos de expansión serán de apertura efectiva. Serán de 
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construcción sólida y capaces de resistir una tracción mínima de 20 kg. No se hará uso de clavos 
por medio de sujeción de cajas o conductos.  
 
5.  MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE. 
  
Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén 
colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin 
posibilidad de torma una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. Las 
dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder de 65 ºC 
en ninguna de sus piezas. Su construcción será tal que permita realizar un número total de 10.000 
maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su 
intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios. 
  
Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión 
nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.  
  
Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma que al 
exterior sólo podrá aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora. 
  
En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, la cual 
deberá estar dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos. 
 
6. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION. 
 
6.1. CUADROS ELECTRICOS. 
  
Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. Estarán 
diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la Comisión 
Electrotécnica Internacional (CEI). 
 
Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La 
protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos 
según se indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad 
adecuada, según ITC-BT-24. 
  
Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas 
admitidas de tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal. 
  
Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la 
humedad, ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una 
estructura metálica de perfiles laminados en frío, adecuada para el montaje sobre el suelo, y 
paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que sea 
mecánicamente resistente y no inflamable. 
  
Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material 
plástico, con la parte frontal transparente. 
  
Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, para 
evitar la entrada de polvo. 
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Todos los cables se instalarán dentro de canalaetas provista de tapa desmontable. Los cables de 
fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mando y 
control. 
  
Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una 
distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso 
nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del aparato en la dirección considerada. 
  
La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la 
colocación de los componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los 
cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados por ambos extremos. 
  
Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc), dispositivos de mando 
(pulsadores, interruptores, conmutadores, etc), paneles sinópticos, etc, se montarán sobre la parte 
frontal de los cuadros. 
  
Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por el 
frente. 
  
El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a las 
entradas de los cables desde el exterior. 
  
Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio 
de una imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de 
color que se especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Dirección Técnica durante el 
transcurso de la instalación. 
  
La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y garantizar 
un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular: 
 
- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento estando el 
cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto. 
- el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito 
(kA) según especificaciones reseñadas en planos y mediciones. 
 
6.2. INTERRUPTORES AUTOMATICOS. 
  
En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se 
colocará el cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor general 
de corte omnipolar, así como dispositivos de protección contra sobreintensidades de cada uno de 
los circuitos que parten de dicho cuadro. 
  
La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada 
circuito se hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva 
térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la 
protección a cortocircuitos. 
  
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen 
de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a 
sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de conductores utilizados. No 
obstante, no se exige instalar dispositivos de protección en el origen de un circuito en que se 
presente una disminución de la intensidad admisible en el mismo, cuando su protección quede 
asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente. 
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Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. El 
accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por energía acumulada. El 
accionamiento será manual o manual y eléctrico, según se indique en el esquema o sea necesario 
por necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de 
funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexión. 
  
El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores 
situados aguas abajo, tras él. 
  
Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa. 
 
6.3. GUARDAMOTORES. 
  
Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores, con 
corriente de arranque máxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexión igual a la 
nominal. 
  
La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin mantenimiento, en 
condiciones de servicio normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante la 
marcha normal) será de al menos 500.000 maniobras. 
  
La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres fases, con 
rearme manual accionable desde el interior del cuadro. 
  
En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de característica 
retardada. En ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque. 
 
  
La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hará haciendo 
girar el motor a plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al cabo de algunos 
minutos. 
  
Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos para 
enclavamientos con otros aparatos. 
 
6.4. FUSIBLES. 
  
Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta cuando 
vayan instalados en circuitos de protección de motores. 
  
Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta 
capacidad ruptura y de acción rápida. 
  
Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no 
se pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de 
trabajo. 
  
No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de 
accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la base. 
 
6.5. INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 
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1º/ La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas: 
 
 
 
Protección por aislamiento de las partes activas. 
  
Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más 
que destruyéndolo. 
 
Protección por medio de barreras o envolventes. 
  
Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que 
posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan 
aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se 
adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen 
las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes 
activas no deben ser tocadas voluntariamente. 
 
Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente 
accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 
 
Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad 
suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las 
partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas. 
  
Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no 
debe ser posible más que: 
 
- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas 
envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las 
barreras o las envolventes; 
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección 
IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una 
herramienta y que impida todo contacto con las partes activas. 
 
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 
  
Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección 
contra los contactos directos. 
  
El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial 
asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de 
protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos 
directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 
2º/ La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la 
alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una 
tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como 
resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente 
alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos. 
  
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, 
deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. 
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El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra. 
Se cumplirá la siguiente condición: 
 
Ra x Ia £ U 
donde: 
- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de 
masas. 
- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. 
Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la 
corriente diferencial-residual asignada. 
- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 
 
6.6. SECCIONADORES. 
 
Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas independientes de la 
acción del operador. 
 
Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar la corriente 
nominal a tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7. 
 
6.7. EMBARRADOS. 
  
El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la sección de 
las fases, para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del cuadro. 
  
Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la 
intensidad de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y 
planos. 
  
Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para 
proporcionar la puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la carcasa 
del cuadro y, si los hubiera, los conductores de protección de los cables en salida. 
 
6.8. PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS. 
 
Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida. 
  
Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los 
prensaestopas serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar. 
  
Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro mediante 
números que correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas serán marcadas de forma 
indeleble y fácilmente legible. 
  
En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, 
constituidas por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas 
al horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de estampación en alumnio pulido. El 
fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las etiquetas, su soporte y la 
impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible. 
  
En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre 
fondo blanco. 
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7. RECEPTORES DE ALUMBRADO. 
 
Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 
60598. 
 
La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 
5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar 
empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de 
conexión.  
  
Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán 
tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y 
permanente al conductor de protección del circuito. 
  
El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su 
ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes 
separadoras. 
  
En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que 
funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las 
medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada 
por el efecto estroboscópico. 
  
Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios 
receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores 
con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia 
en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la 
misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la 
sección de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o 
igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas 
y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el 
coeficiente será el que resulte. 
  
En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de 
potencia hasta un valor mínimo de 0,9. 
  
En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de 
transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos 
y sobrecargas y contra los choques eléctricos. 
  
Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de 
salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 
50.107. 
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8. RECEPTORES A MOTOR. 
  
Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no 
pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente 
combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas. 
  
Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para 
una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión 
que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la 
suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a 
plena carga de todos los demás. 
  
Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, 
debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el 
riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-
triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como en triángulo. 
  
Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte 
automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del 
restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con 
la norma UNE 20.460 -4-45. 
  
Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran 
producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al 
funcionamiento de otros receptores o instalaciones. 
  
En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos 
de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el 
período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las 
características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro 
siguiente: 
 
De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 
De 5 kW a 15 kW: 2 
Más de 15 kW: 1,5 
 
Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, con tensión de 
la red correspondiente a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 230/400 V para redes 
de 230 V entre fases y de 400/693 V para redes de 400 V entre fases), de tal manera que será 
siempre posible efectuar un arranque en estrella-triángulo del motor. 
  
Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la 
asignación de potencia a los diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones europeas IEC 
y las normas UNE, DIN y VDE. Las normas UNE específicas para motores son la 20.107, 
20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324. 
  
Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, con dos platos de 
soporte, un extremo de eje libre y carcase con patas. Para montaje vertical, los motores llevarán 
cojinetes previstos para soportar el peso del rotor y de la polea. 
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La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos los 
motores deberán tener la clase de protección IP 44 (protección contra contactos accidentales con 
herramienta y contra la penetración de cuerpos sólidos con diámetero mayor de 1 mm, 
protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección), excepto para 
instalación a la intemperie o en ambiente húmedo o polvoriento y dentro de unidades de 
tratamiento de aire, donde se ursarán motores con clase de protección IP 54 (protección total 
contra contactos involuntarios de cualquier clase, protección contra depósitos de polvo, 
protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección). 
  
Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con refrigeración de 
superficie. 
  
Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un 
incremento máximo de temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambiente de referencia de 40 
ºC, con un límite máximo de temperatura del devanado de 130 ºC. 
  
El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la base 
estarán de acuerdo a las recomendaciones IEC. 
  
La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que se indican a 
continuación: 
 
- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración. 
- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en estrecho 
contacto con la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el exterior de 
la misma. La impregnación del bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendrá evitando la 
formación de burbujas y deberá resistir las solicitaciones térmicas y dinámicas a las que viene 
sometido. 
- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el davanado 
secundario en forma de jaula de aleación de aluminio, simple o doble. 
- eje: de acero duro. 
- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o 
de plástico inyectado. 
- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar 
ligeros empujes axiales en los motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del 
fabricante en cuanto a marca, tipo y cantidad de grasa necesaria para la lubricación y su duración). 
- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados 
con prensa-estopas. 
  
Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán considerarse 
todos y cada uno de los siguientes factores: 
 
- potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por transmisión. 
- velocidad de rotación de la máquina accionada. 
- características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia). 
- clase de protección (IP 44 o IP 54). 
- clase de aislamiento (B o F). 
- forma constructiva. 
- temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del 
lugar de emplazamiento. 
- momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la velocidad de 
rotación del motor. 
- curva del par resistente en función de la velocidad. 
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Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación comprendidas 
entre el 5 % en más o menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja superiores al 
mencionado valor, la potencia del motor deberá "deratarse" de forma proporcional, teniendo en 
cuenta que, además, disminuirá también el par de arranque proporcional al cuadrado de la 
tensión. 
  
Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la resistencia de 
aislamiento del bobinado estatórico sea superiores a 1,5 megahomios. En caso de que sea 
inferior, el motor será rechazado por la DO y deberá ser secado en un taller especializado, 
siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro. 
  
El número de polos del motor se eligirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la máquina 
accionada.  
  
En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas 
trapezoidales, el número de polos del motor se escogerá de manera que la relación entre 
velocidades de rotación del motor y del ventilador sea inferior a 2,5. 
  
Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y escrita de forma 
indeleble, en la que aparacerán, por lo menos, los siguientes datos: 
 
- potencia dle motor. 
- velocidad de rotación. 
- intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento. 
- intensidad de arranque. 
- tensión(es) de funcionamiento. 
- nombre del fabricante y modelo. 
 
9. PUESTAS A TIERRA. 
 
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con 
respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 
actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los 
materiales eléctricos utilizados. 
  
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una 
parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una 
toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 
  
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, 
edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, 
al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen 
atmosférico. 
  
La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 
- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. 
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones 
estimadas de influencias externas. 
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- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes 
metálicas. 
 
9.1. UNIONES A TIERRA. 
 
Tomas de tierra. 
 
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 
 
- barras, tubos; 
- pletinas, conductores desnudos; 
- placas; 
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 
 Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia 
eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 
 El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la 
posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no 
aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca 
será inferior a 0,50 m. 
 
Conductores de tierra. 
 
La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con 
los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los 
conductores de protección. 
 
Tipo    Protegido mecánicamente  No protegido mecánicamente 
Protegido contra  Igual a conductores     16 mm² Cu 
la corrosión   protección apdo. 7.7.1   16 mm² Acero Galvanizado 
 
No protegido contra  25 mm² Cu    25 mm² Cu 
la corrosión    50 mm² Hierro    50 mm² Hierro 
* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. 
  
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe 
extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que 
las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 
 
Bornes de puesta a tierra. 
  
En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben 
unirse los conductores siguientes: 
 
- Los conductores de tierra. 
- Los conductores de protección. 
- Los conductores de unión equipotencial principal. 
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 
  
Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita 
medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado 
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con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene 
que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 
 
Conductores de protección. 
  
Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el 
borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 
  
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 
 
 Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección 
(mm²) 
  Sf £ 16       Sf 
  16 < S f £ 35      16 
  Sf > 35       Sf/2 
  
En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de 
alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 
 
 - 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 
 - 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 
 
Como conductores de protección pueden utilizarse: 
 
- conductores en los cables multiconductores, o 
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores 
activos, o 
- conductores separados desnudos o aislados. 
  
Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a 
unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de 
protección. 
 
10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA. 
  
La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están libres de 
defectos mecánicos y eléctricos. 
 
En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones: 
 
- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá un 
valor de al menos 0,50 Mohm. 
- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces la 
tensión nominal más 1.000 voltios, con un mínimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la 
frecuencia nominal. Este ensayo se realizará estando los aparatos de interrupción cerrados y los 
cortocircuitos instalados como en servicio normal. 
- Se inspeccionarán visulamente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento mecánico 
de todas las partes móviles. 
- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan correctamente. 
- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por el 
fabricante. 
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Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico encargado por la 
misma. 
  
Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo, 
debidamente certificados por el fabricante, a la DO.  
 
11. CONTROL. 
  
Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias 
con los materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por el Técnico Director de 
la misma, siendo ejecutados en laboratorio que designe la dirección, con cargo a la contrata. 
  
Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas 
características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en 
apartados anteriores, serán reconocidos por el Técnico Director o persona en la que éste delegue, 
sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. Los que por mala calidad, falta de 
protección o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberán ser 
retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituirá su 
recepción definitiva, y el Técnico Director podrá retirar en cualquier momento aquellos que 
presenten algún defecto no apreciado anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, de deshacer la 
instalación o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el 
cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesará mientras no sean recibidos 
definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado. 
 
12. SEGURIDAD. 
  
En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las especificaciones de 
las normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad: 
 
- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la misma 
como en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la inexistencia 
de ésta mediante los correspondientes aparatos de medición y comprobación. 
- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 
- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes. 
- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando así lo 
precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una tensión 
inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad. 
- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de protección, 
seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición de 
maniobrarlo. 
 
- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista 
peligro alguno. 
- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, 
usarán ropa sin accesorios  metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal o artículos 
inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado aislante, al menos, 
sin herrajes ni clavos en las suelas. 
- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento 
relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de 
aplicación. 
 
13. LIMPIEZA. 
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Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, cascarillas y de 
cualquier material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o al 
exterior. 
 
14. MANTENIMIENTO. 
  
Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de averías o 
para efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las especificaciones 
reseñadas en los apartados de ejecución, control y seguridad, en la misma forma que si se tratara 
de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión para comprobar el estado general de la 
instalación, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando materiales de 
características similares a los reemplazados. 
 
15. CRITERIOS DE MEDICION. 
  
Las unidades de obra serán medidas con arreglo a los especificado en la normativa vigente, o 
bien, en el caso de que ésta no sea suficiente explícita, en la forma reseñada en el Pliego Particular 
de Condiciones que les sea de aplicación, o incluso tal como figuren dichas unidades en el Estado 
de Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les aplicarán los precios que figuren en el 
Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los gastos de transporte, 
indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se hallen gravados por las 
distintas Administraciones, además de los gastos generales de la contrata. Si hubiera necesidad de 
realizar alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizará el correspondiente 
precio contradictorio. 
 
Los cables, bandejas y tubos se medirán por unidad de longitud (metro), según tipo y 
dimensiones. 
 
En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje (grapas, 
terminales, bornes, prensaestopas, cajas de derivación, etc), así como la mano de obra para el 
transporte en el interior de la obra, montaje y pruebas de recepción. 
  
Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y conexionadas. 
  
La conexión de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, resistencias, aparatos de 
control, etc) será efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor. 
  
El transporte de los materiales en el interior de la obra estará a cargo de la EIM. 
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3.3. PLEC DE CONDICIONS INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ.  

 
Condiciones Generales. 
 
1. AMBITO DE APLICACION. 
 
 Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución de 
instalaciones de climatización, cuyas características técnicas estarán especificadas en el 
correspondiente proyecto. 
 
2. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo 
correspondiente, la contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de 
Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo se 
dicten. En particular, deberá cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042 “Contratación de 
Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo modifique el presente Pliego de Condiciones. 
 
 El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda, en el 
Grupo, Subgrupo y Categoría correspondientes al Proyecto y que se fijará en el Pliego de 
Condiciones Particulares, en caso de que proceda. Igualmente deberá ser Instalador, provisto del 
correspondiente documento de calificación empresarial. 
 
2.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES. 
 
Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se regirán 
por lo especificado en: 
 
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. Documentos Básicos HE 1 "Ahorro de energía. Limitación de demanda 
energética", HE 2 "Ahorro de energía. Rendimiento de las instalaciones térmicas", HS 3 
"Salubridad. Calidad del aire interior", HS 4 "Salubridad. Suministro de agua", HS 5 
"Salubridad. Evacuación de aguas" y SI "Seguridad en caso de incendio". 

- Reglamento de Aparatos a Presión. 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 
(Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 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. 

- Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
- Norma UNE-EN 378 sobre Sistemas de refrigeración y bombas de calor. 
- Norma UNE-EN ISO 1751 sobre Ventilación de edificios. Unidades terminales de aire. 
Ensayos aerodinámicos de compuertas y válvulas. 

- Norma CR 1752 sobre Ventilación de edificios. Design criteria for the indoor environment. 
- Norma UNE-EN V 12097 sobre Ventilación de edificios. Conductos. Requisitos relativos a 
los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de sistemas de conductos. 

- Norma UNE-EN 12237 sobre Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de 
conductos circulares de chapa metálica. 
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- Norma UNE-EN 12599 sobre Ventilación de edificios. Procedimiento de ensayo y métodos 
de medición para la recepción de los sistemas de ventilación y de climatización. 

- Norma UNE-EN 13053 sobre Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. 
Clasificación y rendimiento de unidades, componentes y secciones. 

- Norma UNE-EN 13403 sobre Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de 
conductos de planchas de material aislante. 

- Norma UNE-EN 13779 sobre Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de 
prestaciones de los sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos. 

- Norma UNE-EN 13180 sobre Ventilación de edificios. Conductos. Dimensiones y requisitos 
mecánicos para conductos flexibles. 

- Norma UNE-EN ISO 7730 sobre Ergonomía del ambiente térmico. 
- Norma UNE-EN ISO 12502 sobre Aislamiento térmico para equipos de edificaciones e 
instalaciones industriales. 

- Norma UNE-EN ISO 16484 sobre Sistemas de automatización y control de edificios. 
- Norma UNE 20324 sobre Grados de protección proporcionados por las envolvente. 
- Norma UNE-EN 60034 sobre Máquinas eléctricas rotativas. 
- Norma UNE 100012 sobre Higienización de sistemas de climatización. 
- Norma UNE 100100, UNE 100155 y UNE 100156 sobre Climatización. 
- Norma UNE 100713 sobre Instalaciones de acondicionamiento de aire en hospitales. 
- Norma UNE 100030-IN sobre Prevención y control de la proliferación y diseminación de 
legionela en instalaciones. 

- Norma UNE 100001:2001 sobre Climatización. Condiciones climáticas para proyectos. 
- Norma UNE 100002:1988 sobre Climatización. Grados-día base 15 ºC. 
- Norma UNE 100014 IN:2004 sobre Climatización. Bases para el proyecto. 
- Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IC Climatización. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

   
2.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
 
 El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y cuantas en esta materia fueran de 
pertinente aplicación.  
 
 Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, 
herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 
 
 Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, 
usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, 
reglas, mangos de aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de material 
conductor. Se llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al 
menos sin herrajes ni clavos en suelas. 
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 El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de 
protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los 
riesgos profesionales tales como casco,  gafas, guantes, etc., pudiendo el Director de Obra 
suspender los trabajos, si estima que el personal de la Contrata está expuesto a peligros que son 
corregibles. 
 
 El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la 
obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir 
accidentes que hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 
 
 El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después 
de la iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado 
los regímenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la 
forma legalmente establecida. 
 
2.3. SEGURIDAD PUBLICA. 
 
 El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y 
usos de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del 
trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 
 
 El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus 
empleados u obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., que en 
uno y otro pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la 
ejecución de los trabajos. 
 
3. ORGANIZACION DEL TRABAJO. 
 
 El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de 
los mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al 
amparo de las condiciones siguientes: 
 
3.1. DATOS DE LA OBRA. 
 
 Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, 
así como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra. 
 
 El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y 
Anexos del Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 
 
 El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde 
obtenga las copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de su utilización. 
 
 Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los 
trabajos, el Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo 
con las características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes 
completos relativos a los trabajos realmente ejecutados. 
 
 No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o 
variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito 
del Director de Obra. 
 
3.2. REPLANTEO DE LA OBRA. 
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 El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de 
comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en los puntos 
singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente la 
ubicación de los mismos. 
 
 Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados, 
firmado por el Director de Obra y por el representante del Contratista. 
 
 Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista. 
 
3.3. CONDICIONES GENERALES. 
 
 El montaje de las instalaciones deberá ser efectuado por una empresa instaladora 
registrada de acuerdo a lo desarrollado en la instrucción técnica ITE 2. 
 
 El Contratista deberá suministrar todos los equipos y materiales indicados en los Planos, 
de acuerdo al número, características, tipos y dimensiones definidos en las Mediciones y, 
eventualmente, en los cuadros de características de los Planos. 
 
 En caso de discrepancias de cantidades entre Planos y Mediciones, prevalecerá lo que esté 
indicado en los Planos. En caso de discrepancias de calidades, este Documento tendrá 
preferencia sobre cualquier otro. 
 
 En caso de dudas sobre la interpretación técnica de cualquier documento del Proyecto, la 
DO hará prevalecer su criterio. 
 
 Materiales complementarios de la instalación, usualmente omitidos en Planos y 
Mediciones, pero necesarios para el correcto funcionamiento de la misma, como oxígeno, 
acetileno, electrodos, minio, pinturas, patillas, estribos, manguitos pasamuros, estopa, cáñamo, 
lubricantes, bridas, tornillos, tuercas, amianto, toda clase de soportes, etc, deberán considerarse 
incluidos en los trabajos a realizar. 
 
 Todos los materiales y equipos suministrados por el Contratista deberán ser nuevos y de 
la calidad exigida por este PCT, salvo cuando en otra parte del Proyecto, p.e. el Pliego de 
Condiciones Particulares, se especifique la utilización de material usado. 
 
 La oferta incluirá el transporte de los materiales a pié de obra, así como la mano de obra 
para el montaje de materiales y equipos y para las pruebas de recepción, equipada con las debidas 
herramientas, utensilios e instrumentos de medida. 
 
 El Contratista suministrará también los servicios de un Técnico competente que estará a 
cargo de la instalación y será el responsable ante la Dirección Facultativa o Dirección de Obra, o 
la persona delegada, de la actuación de los técnicos y operarios que llevarán a cabo la labor de 
instalar, conectar, ajustar, arrancar y probar cada equipo, sub-sistema y el sistema en su totalidad 
hasta la recepción. 
 
 La DO se reserva el derecho de pedir al Contratista, en cualquier momento, la sustitución 
del Técnico responsable, sin alegar justificaciones. 
 
 El Técnico presenciará todas las reuniones que la DO programe en el transcurso de la 
obra y tendrá suficiente autoridad como para tomar decisiones en nombre del Contratista. 
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 En cualquier caso, los trabajos objeto del presente Proyecto alcanzarán el objetivo de 
realizar una instalación completamente terminada, probada y lista para funcionar. 
 
3.4. PLANIFICACION Y COORDINACION. 
 
 A los quince días de la adjudicación de la obra y en primera aproximación, el Contratista 
deberá presentar los plazos de ejecución de al menos las siguientes partidas principales de la obra: 
 
- planos definitivos, acopio de materiales y replanteo. 
- montaje y pruebas parciales de las redes de agua. 
- montaje de salas de máquinas. 
- montaje cuadros eléctricos y equipos de control. 
- ajustes, puestas en marcha y pruebas finales. 
 
 Sucesivamente y antes del comienzo de la obra, el Contratista adjudicatario, previo 
estudio detallado de los plazos de entrega de equipos, aparatos y materiales, colaborará con la 
DO para asignar fechas exactas a las distintas fases de la obra. 
 
 La coordinación con otros contratistas correrá a cargo de la DO, o persona  o entidad 
delegada por la misma. 
 
3.5. ACOPIO DE MATERIALES. 
 
 De acuerdo con el plan de obra, el Contratista irá almacenando en lugar preestablecido 
todos los materiales necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada según necesidades. 
 
 Los materiales quedarán protegidos contra golpes, malos tratos y elementos 
climatológicos, en la medida que su constitución o valor económico lo exijan. 
 
 El Contratista quedará responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje 
y el montaje, hasta la recepción provisional. La vigilancia incluye también las horas nocturnas y 
los días festivos, si en el Contrato no se estipula lo contrario. 
 
 La DO tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y a los lugares de 
almacenamiento de los materiales para su reconocimiento previo, pudiendo ser aceptados o 
rechazados según su calidad y estado, siempre que la calidad no cumpla con los requisitos 
marcados por este PCT y/o el estado muestre claros signos de deterioro. 
 
 Cuando algún equipo, aparato o material ofrezca dudas respecto a su origen, calidad, 
estado y aptitud para la función, la DO tendrá el derecho de recoger muestras y enviarlas a un 
laboratorio oficial, para realizar los ensayos pertinentes con gastos a cargo del Contratista. Si el 
certificado obtenido es negativo, todo el material no idóneo será rechazado y sustituido, a 
expensas del Contratista, por material de la calidad exigida. 
 
 Igualmente, la DO podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de 
vicios ocultos en la instalación, siendo por cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados. 
 
3.6. INSPECCION Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE. 
 
 Antes de comenzar los trabajos de montaje, el Contratista deberá efectuar el replanteo de 
todos y cada uno de los elementos de la instalación, equipos, aparatos y conducciones. 
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 En caso de discrepancias entre las medidas realizadas en obra y las que aparecen en 
Planos, que impidan la correcta realización de los trabajos de acuerdo a la Normativa vigente y a 
las buenas reglas del arte, el Contratista deberá notificar las anomalías a la DO para las oportunas 
rectificaciones. 
 
3.7. PLANOS, CATALOGOS Y MUESTRAS. 
 
 Los Planos de Proyecto en ningún caso deben considerarse de carácter ejecutivo, sino 
solamente indicativo de la disposición general del sistema mecánico y del alcance del trabajo 
incluido en el Contrato. 
 
 Para la exacta situación de aparatos, equipos y conducciones el Contratista deberá 
examinar atentamente los planos y detalles de los Proyectos arquitectónico y estructural. 
 
 El Contratista deberá comprobar que la situación de los equipos y el trazado de las 
conducciones no interfiera con los elementos de otros contratistas. En caso de conflicto, la 
decisión de la DO será inapelable. 
 
 El Contratista deberá someter a la DO, para su aprobación, dibujos detallados, a escala no 
inferior a 1:20, de equipos, aparatos, etc, que indiquen claramente dimensiones, espacios libres, 
situación de conexiones, peso y cuanta otra información sea necesaria para su correcta 
evaluación. 
 
 Los planos de detalle pueden ser sustituidos por folletos o catálogos del fabricante del 
aparato, siempre que la información sea suficientemente clara. 
 
 Ningún equipo o aparato podrá ser entregado en obra sin obtener la aprobación por 
escrito de la DO. 
 
 En algunos casos y a petición de la DO, el Contratista deberá entregar una muestra del 
material que pretende instalar antes de obtener la correspondiente aprobación. 
 
 El Contratista deberá someter los planos de detalle, catálogos y muestras a la aprobación 
de la DO con suficiente antelación para que no se interrumpa el avance de los trabajos de la 
propia instalación o de los otros contratistas. 
 
 La aprobación por parte de la DO de planos, catálogos y muestras no exime al Contratista 
de su responsabilidad en cuanto al correcto funcionamiento de la instalación se refiere. 
 
3.8. VARIACIONES DE PROYECTO Y CAMBIOS DE MATERIALES. 
 
 El Contratista podrá proponer, al momento de presentar la oferta, cualquier variante 
sobre el presente Proyecto que afecte al sistema y/o a los materiales especificados, debidamente 
justificada. 
 
 La aprobación de tales variantes queda a criterio de la DO, que las aprobará solamente si 
redundan en un beneficio económico de inversión y/o explotación para la Propiedad, sin merma 
para la calidad de la instalación. 
 
 La DO evaluará, para la aprobación de las variantes, todos los gastos adicionales 
producidos por ellas, debidos a la consideración de la totalidad o parte de los Proyectos 
arquitectónico, estructural, mecánico y eléctrico y, eventualmente, a la necesidad de mayores 
cantidades de materiales requeridos por cualquiera de las otras instalaciones. 
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 Variaciones sobre el proyecto pedidas, por cualquier causa, por la DO durante el curso 
del montaje, que impliquen cambios de cantidades o calidades e, incluso, el desmontaje de una 
parte de la obra realizada, deberán ser efectuadas por el Contratista después de haber pasado una 
oferta adicional, que estará basada sobre los precios unitarios de la oferta y, en su caso, nuevos 
precios a negociar. 
 
3.9. COOPERACION CON OTROS CONTRATISTAS. 
 
 El Contratista deberá cooperar plenamente con otras empresas, bajo la supervisión de la 
DO, entregando toda la documentación necesaria a fin de que los trabajos transcurran sin 
interferencias ni retrasos. 
 
 Si el Contratista pone en obra cualquier material o equipo antes de coordinar con otros 
oficios, en caso de surgir conflictos deberá corregir su trabajo, sin cargo alguno para la Propiedad. 
 
3.10. PROTECCION. 
 
 El Contratista deberá proteger todos los materiales y equipos de desperfectos y daños 
durante el almacenamiento en la obra y una vez instalados. 
 
 En particular, deberá evitar que los materiales aislantes puedan mojarse o, incluso, 
humedecerse. 
 
 Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar 
convenientemente protegidos durante el transporte, el almacenamiento y montaje, hasta tanto no 
se proceda a su unión. Las protecciones deberán tener forma y resistencia adecuada para evitar la 
entrada de cuerpos extraños y suciedades dentro del aparato, así como los daños mecánicos que 
puedan sufrir las superficies de acoplamiento de bridas, roscas, manguitos, etc. 
 
 Igualmente, si es de temer la oxidación de las superficies mencionadas, éstas deberán 
recubrirse con pintura anti-oxidante, que deberá ser eliminada al momento del acoplamiento. 
 
 Especial cuidado se tendrá hacia materiales frágiles y delicados, como materiales aislante, 
equipos de control, medida, etc, que deberán quedar especialmente protegidos. 
 
 El Contratista será responsable de sus materiales y equipos hasta la Recepción Provisional 
de la obra. 
 
3.11. LIMPIEZA DE LA OBRA. 
 
 Durante el curso del montaje de sus instalaciones, el Contratista deberá evacuar de la obra 
todos los materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales de 
tuberías, conductos y materiales aislantes, embalajes, etc. 
 
 Asimismo, al final de la obra, deberá limpiar perfectamente de cualquier suciedad todas 
las unidades terminales (aparatos sanitarios, griferías, radiadores, convectores, ventiloconvectores, 
cajas reductoras, etc), equipos de salas de máquinas (calderas, quemadores, bombas, maquinaria 
frigorífica, unidades de tratamiento de aire, etc), instrumentos de medida y control y cuadros 
eléctricos, dejándolos en perfecto estado. 
 
3.12. ANDAMIOS Y APAREJOS. 
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 El Contratista deberá suministrar la mano de obra y aparatos, como andamios y aparejos, 
necesarios para el movimiento horizontal y vertical de los materiales ligeros en la obra desde el 
lugar de almacenamiento al de emplazamiento. 
 
 El movimiento del material pesado y/o voluminoso, como calderas, radiadores, unidades 
de tratamiento de aire, plantas frigoríficas, conductos, tuberías, etc, desde el camión hasta el lugar 
de emplazamiento definitivo, se realizará con los medios de la empresa constructora, bajo la 
supervisión y responsabilidad del Contratista, salvo cuando en otro Documento se indique que 
esta tarea está a cargo del mismo Contratista. 
 
3.13. OBRAS DE ALBAÑILERIA. 
 
 La realización de todas las obras de albañilería necesarias para la instalación de materiales 
y equipos estará a cargo de la empresa constructora, salvo cuando en otro Documento se indique 
que esta tarea está a cargo del mismo Contratista. 
 
 Tales obras incluyen aperturas y cierres de rozas y pasos de muros, recibido a fábricas de 
soportes, cajas, rejillas, etc, perforación y cierres de elementos estructurales horizontales y 
verticales, ejecución y cierres de zanjas, ejecución de galerías, bancadas, forjados flotantes, 
pinturas, alicatados, etc. 
 
 En cualquier caso, estos trabajos deberán realizarse bajo la responsabilidad del Contratista 
que suministrará, cuando sea necesario, los planos de detalles. 
 
 La fijación de los soportes, por medios mecánicos o por soldadura, a elementos de 
albañilería o de estructura del edificio, será efectuada por el Contratista siguiendo estrictamente 
las instrucciones que, al respecto, imparta la DO. 
 
 
 
3.14. ENERGIA ELECTRICA Y AGUA. 
 
 Todos los gastos relativos al consumo de energía eléctrica y agua por parte del Contratista 
para la realización de los trabajos de montaje y para las pruebas parciales y totales correrán a 
cuenta de la empresa constructora, salvo cuando en otro Documento se indique lo contrario. 
 
 El Contratista dará a conocer sus necesidades de potencia eléctrica a la empresa 
constructora antes de tomar posesión de la obra. 
 
3.15. RUIDOS Y VIBRACIONES. 
 
 Toda la maquinaria deberá funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin producir 
ruidos o vibraciones que, en opinión de la DO, puedan considerarse inaceptables o que rebasen 
los niveles máximos exigidos por las Ordenanzas Municipales. 
 
 Las correcciones que, eventualmente, se introduzcan para reducir ruidos y vibraciones 
deben ser aprobadas por la DO y conformarse a las recomendaciones del fabricante del equipo 
(atenuadores de vibraciones, silenciadores acústicos, etc). 
 
 Las conexiones entre canalizaciones y equipos con partes en movimiento deberán 
realizarse siempre por medio de elementos flexibles, que impidan eficazmente la propagación de 
las vibraciones. 
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3.16. ACCESIBILIDAD. 
 
 El Contratista hará conocer a la DO, con suficiente antelación, las necesidades de espacio 
y tiempo para la realización del montaje de sus materiales y equipos en patinillos, falsos techos y 
salas de máquinas. 
 
 A este respecto, el Contratista deberá cooperar con la empresa constructora y los otros 
contratistas, particularmente cuando los trabajos a realizar estén en el mismo emplazamiento. 
 
 Los gastos ocasionados por los trabajos de volver a abrir falsos techos, patinillos, etc, 
debidos a la omisión de dar a conocer a tiempo sus necesidades, correrán a cargo del Contratista. 
 
 Los elementos de medida, control, protección y maniobra deberán ser desmontables e 
instalarse en lugares visibles y accesibles, en particular cuando cumplan funciones de seguridad. 
 
 El Contratista deberá situar todos los equipos que necesitan operaciones periódicas de 
mantenimiento en un emplazamiento que permita la plena accesibilidad de todas sus partes, 
ateniéndose a los requerimientos mínimos más exigentes entre los marcados por la 
Reglamentación vigente y los recomendados por el fabricante. 
 
 El Contratista deberá suministrar a la empresa constructora la información necesaria para 
el exacto emplazamiento de puertas o paneles de acceso a elementos ocultos de la instalación, 
como válvulas, compuertas, unidades terminales, elementos de control, etc. 
 
 
 
 
3.17. CANALIZACIONES. 
 
 Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de 
cualquier cuerpo extraño, como rebabas, óxidos, suciedades, etc. 
 
 La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de dirección o sección y 
derivaciones se realizará con los correspondientes accesorios o piezas especiales, centrando los 
ejes de las canalizaciones con los de las piezas especiales, sin tener que recurrir a forzar la 
canalización. 
 
 Para las tuberías, en particular, se tomarán las precauciones necesarias a fin de que 
conserven, una vez instaladas, su sección de forma circular. 
 
 Las tuberías deberán soportarse de tal manera que en ningún caso quede interrumpido el 
aislamiento térmico. 
 
 Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión de vibraciones, formación de 
condensaciones y corrosión, entre tuberías y soportes metálicos deberá interponerse un material 
flexible no metálico. 
 
 En cualquier caso, el soporte no podrá impedir la libre dilatación de la tubería, salvo 
cuando se trate de un punto fijo. 
 
 Las tuberías enterradas llevarán la protección adecuada al medio en que están inmersas, 
que en ningún caso impedirá el libre juego de dilatación. 
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3.18. MANGUITOS PASAMUROS. 
 
 El Contratista deberá suministrar y colocar todos los manguitos a instalar en la obra de 
albañilería o estructural antes de que estas obras estén construidas. El Contratista será 
responsable de los daños provocados por no expresar a tiempo sus necesidades o indicar una 
situación incorrecta de los manguitos. 
 
 El espacio entre el manguito y la conducción deberá rellenarse con una masilla plástica, 
aprobada por la DO, que selle completamente el paso y permita la libre dilatación de la 
conducción. Además, cuando el manguito pase a través de un elemento corta-fuego, la resistencia 
al fuego del material de relleno deberá ser al menos igual a la del elemento estructural. En algunos 
casos, se podrá exigir que el material de relleno sea impermeable al paso de vapor de agua. 
 
 Los manguitos deberán acabar a ras del elemento de obra; sin embargo, cuando pasen a 
través de forjados, sobresaldrán 15 mm por la parte superior. 
 
 Los manguitos serán construidos con chapa de acero galvanizado de 6/10 mm de espesor 
o con tubería de acero galvanizado, con dimensiones suficientes para que pueda pasar con 
holgura la conducción con su aislamiento térmico. De otra parte, la holgura no podrá ser superior 
a 3 cm a lo largo del perímetro de la conducción. 
 
 No podrá existir ninguna unión de tuberías en el interior de manguitos pasamuros. 
 
 
3.19. PROTECCION DE PARTES EN MOVIMIENTO. 
 
 El Contratista deberá suministrar protecciones a todo tipo de maquinaria en movimiento, 
como transmisiones de potencia, rodetes de ventiladores, etc, con las que pueda tener lugar un 
contacto accidental. Las protecciones deben ser de tipo desmontable para facilitar las operaciones 
de mantenimiento. 
 
3.20. PROTECCION DE ELEMENTOS A TEMPERATURA ELEVADA. 
 
 Toda superficie a temperatura elevada, con la que pueda tener lugar un contacto 
accidental, deberá protegerse mediante un aislamiento térmico calculado de tal manera que su 
temperatura superficial no sea superior a 60 grados centígrados. 
 
3.21. CUADROS Y LINEAS ELECTRICAS. 
 
 El Contratista suministrará e instalará los cuadros eléctricos de protección, maniobra y 
control de todos los equipos de la instalación mecánica, salvo cuando en otro Documento se 
indique otra cosa. 
 
 El Contratista suministrará e instalará también las líneas de potencia entre los cuadros 
antes mencionados y los motores de la instalación mecánica, completos de tubos de protección, 
bandejas, cajas de derivación, empalmes, etc, así como el cableado para control, mandos a 
distancia e interconexiones, salvo cuando en otro Documento se indique otra cosa. 
 
 La instalación eléctrica cumplirá con las exigencias marcadas por el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
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 La Empresa Instaladora Eléctrica será responsable de la alimentación eléctrica a todos los 
cuadros arriba mencionados, que estará constituida por 3 fases, neutro y tierra. El conexionado 
entre estos cables y los cuadros estará a cargo del Contratista. 
 
 El Contratista deberá suministrar a la Empresa Instaladora Eléctrica la información 
necesaria para las acometidas a sus cuadros, como el lugar exacto de emplazamiento, la potencia 
máxima absorbida y, cuando sea necesario, la corriente máxima absorbida y la caída de tensión 
admisible en régimen transitorio. 
 
 Salvo cuando se exprese lo contrario en la Memoria del Proyecto, las características de la 
alimentación eléctrica serán las siguientes: tensión trifásica a 380 V entre fases y 220 V entre fases 
y neutro, frecuencia 50 Hz. 
 
3.22. PINTURAS Y COLORES. 
 
 Todas las conducciones de una instalación estarán señalizadas de acuerdo a lo indicado en 
las normas UNE, con franjas, anillos y flechas dispuestos sobre la superficie exterior de la misma 
o, en su caso, de su aislamiento térmico. 
 
 Los equipos y aparatos mantendrán los mismos colores de fábrica. Los desperfectos, 
debidos a golpes, raspaduras, etc, serán arreglados en obra satisfactoriamente a juicio de la DO. 
 
 En la sala de máquinas se dispondrá el código de colores enmarcado bajo cristal, junto al 
esquema de principio de la instalación. 
 
3.23. IDENTIFICACION. 
 
 Al final de la obra, todos los aparatos, equipos y cuadros eléctricos deberán marcarse con 
una chapa de identificación, sobre la cual se indicarán nombre y número del aparato. 
 
 La escritura deberá ser de tipo indeleble, pudiendo sustituirse por un grabado. Los 
caracteres tendrán una altura no menor de 50 mm. 
 
 En los cuadros eléctricos todos los bornes de salida deberán tener un número de 
identificación que se corresponderá al indicado en el esquema de mando y potencia. 
 
 Todos los equipos y aparatos importantes de la instalación, en particular aquellos que 
consumen energía, deberán venir equipados de fábrica, en cumplimiento de la normativa vigente, 
con una placa de identificación, en la que se indicarán sus características principales, así como 
nombre del fabricante, modelo y tipo. En las especificaciones de cada aparato o equipo se 
indicarán las características que, como mínimo, deberán figurar en la placa de identificación. 
 
 Las placas se fijarán mediante remaches o soldadura o con material adhesivo, de manera 
que se asegure su inmovibilidad, se situarán en un lugar visible y estarán escritas con caracteres 
claros y en la lengua o lenguas oficiales españolas. 
 
3.24. LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION. 
 
 Todas las redes de distribución de agua en circuito cerrado o abierto deberán ser 
internamente limpiadas antes de su funcionamiento, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y 
cualquier otro material extraño. 
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 Durante el montaje se habrá puesto extremo cuidado en evitar la introducción de materias 
extrañas dentro de tubería y equipos, protegiendo sus aperturas con adecuados tapones. Antes de 
su instalación, tuberías, accesorios y válvulas deberán ser examinados y limpiados. 
 
 Cuando se haya completado la instalación de una red de distribución de un fluido 
caloportador, el Contratista deberá llenarla con una solución acuosa detergente. A continuación, 
se pondrán en funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua al menos durante dos 
horas. Después se vaciará la red y se enjuagará con agua limpia procedente de la alimentación. 
 
 En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulación de agua refrigerada y caliente 
(hasta 100º), una vez completada la limpieza y llenada la red, se comprobará que el agua del 
circuito tenga un PH ligeramente alcalino, alrededor de 7,5. Si el PH tuviese que ser ácido, se 
repetirá la operación de limpieza tantas veces como sea necesario. 
 
 Después de haber completado las pruebas de estanquidad de una red de distribución de 
agua sanitaria y antes de poner el sistema en operación, la red deberá desinfectarse, rellenándola 
en su totalidad con una solución que contenga, al menos, 50 partes por millón de cloro libre. Se 
somete el sistema a una presión de 4 bar y, durante 6 horas por lo menos, se irán abriendo todos 
los grifos, uno por uno, para que el cloro actúe en todos los ramales de la red. 
 
 Los filtros de malla metálica puestos para protección de las bombas se dejarán en su sitio 
por lo menos durante una semana más, hasta tanto se juzgue completada la eliminación de las 
partículas más finas que puede retener el tamiz de la malla. 
 
 La limpieza interior de las redes de distribución de aire se efectuará una vez completado el 
montaje de la red y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conexionar las unidades 
terminales y montar los elementos de acabado y los muebles. 
 
 Se pondrán en marcha los ventiladores hasta tanto el aire a la salida de las aperturas 
presente el aspecto, a simple vista, de no contener polvo. 
 
3.25. PRUEBAS. 
 
 El Contratista pondrá a disposición todos los medios humanos y materiales necesarios 
para efectuar las pruebas parciales y finales de la instalación, efectuadas según se indicará a 
continuación para las pruebas finales y, para las pruebas parciales, en otros capítulos de este PCT. 
 
 Las pruebas parciales estarán precedidas de una comprobación de los materiales al 
momento de su recepción en obra. 
 
 Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, que 
acredite el cumplimiento de la normativa en vigor, nacional o extranjera, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente sus características aparentes. 
 
 Cuando el material o equipo esté instalado, se comprobará que el montaje cumple con las 
exigencias marcadas en la respectiva especificación (conexiones hidráulicas y eléctricas, fijación a 
la estructura del edificio, accesibilidad, accesorios de seguridad y funcionamiento, etc). 
 
 Sucesivamente, cada material o equipo participará también de las pruebas parciales y 
totales del conjunto de la instalación (estanquidad, funcionamiento, puesta a tierra, aislamiento, 
ruidos y vibraciones, etc). 
 
3.26. PRUEBAS FINALES. 
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 Una vez la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, y que haya sido ajustada y equilibrada de acuerdo a lo indicado en 
las normas UNE, se deberán realizar las pruebas finales del conjunto de la instalación y según 
indicaciones de la DO cuando así se requiera. 
 
3.27. RECEPCION PROVISIONAL. 
 
 Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Contratista se 
hará la recepción provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la presencia 
del Director de Obra y del representante del Contratista, levantándose la correspondiente Acta, 
en la que se hará constar la conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicho Acta 
será firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista, dándose la obra por 
recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego 
de Condiciones Técnicas y en el Proyecto correspondiente, comenzándose entonces a contar el 
plazo de garantía. 
 
Al momento de la Recepción Provisional, el Contratista deberá entregar a la DO la siguiente 
documentación: 
 
- Una copia reproducible de los planos definitivos, debidamente puestos al día, comprendiendo 
como mínimo, el esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, 
los planos de sala de máquinas y los planos de plantas donde se deberá indicar el recorrido de las 
conducciones de distribución de los fluidos caloportadores y la situación de las unidades 
terminales. 
- Una Memoria de la instalación, en la que se incluyen las bases de proyecto y los criterios 
adoptados para su desarrollo. 
- Una relación de todos los materiales y equipos empleados, indicando fabricante, marca, modelo 
y características de funcionamiento. 
- Un esquema de principio de impresión indeleble para su colocación en sala de máquinas, 
enmarcado bajo cristal. 
- El Código de colores, en color, enmarcado bajo cristal. 
- El Manual de Instrucciones. 
- El certificado de la instalación presentado ante la Consejería de Industria y Energía de la 
Comunidad Autónoma. 
- El Libro de Mantenimiento. 
- Lista de repuestos recomendados y planos de despiece completo de cada unidad. 
 
 La DO entregará los mencionados documentos al Titular de la instalación, junto con las 
hojas recopilativas de los resultados de las pruebas parciales y finales y el Acta de Recepción, 
firmada por la DO y el Contratista. 
 
 En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta y 
se darán al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos 
observados, fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo 
reconocimiento. Las obras de reparación serán por cuenta y a cargo del Contratista. Si el 
Contratista no cumpliese estas prescripciones podrá declararse rescindido el contrato con pérdida 
de la fianza. 
 
3.28. PERIODOS DE GARANTIA. 
 
 El periodo de garantía será el señalado en el contrato, con un mínimo de 12 meses, y 
empezará a contar desde la fecha de aprobación del Acta de Recepción. 
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 Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la 
conservación de la Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o 
mala calidad de los materiales. 
 
 Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación de 
terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 
 
3.29. RECEPCION DEFINITIVA. 
 
 Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los doce meses 
de la recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la 
concurrencia del Director de Obra y del representante del Contratista levantándose el Acta 
correspondiente, por duplicado (si las obras son conformes), que quedará firmada por el Director 
de Obra y el representante del Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista. 
 
3.30. PERMISOS. 
 
 El Contratista deberá gestionar con todos los Organismos Oficiales competentes 
(nacionales, autonómico, provinciales y municipales) la obtención de los permisos relativos a las 
instalaciones objeto del presente proyecto, incluyendo redacción de los documentos necesarios, 
visado por el Colegio Oficial correspondiente y presencia durante las inspecciones. 
 
3.31. ENTRENAMIENTO. 
 
 El Contratista deberá adiestrar adecuadamente, tanto en la explotación como en el 
mantenimiento de las instalaciones, al personal que en número y cualificación designe la 
Propiedad. 
 
 Para ello, por un periodo no inferior a lo que se indique en otro Documento y antes de 
abandonar la obra, el Contratista asignará específicamente el personal adecuado de su plantilla 
para llevar a cabo el entrenamiento, de acuerdo con el programa que presente y que deberá ser 
aprobado por la DO. 
 
3.32. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y UTILES ESPECIFICOS. 
 
 El Contratista incorporará a los equipos los repuestos recomendados por el fabricante 
para el periodo de funcionamiento que se indica en otro Documento, de acuerdo con la lista de 
materiales entregada con la oferta. 
 
3.33. SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS. 
 
 Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se 
deduzca que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar 
con terceros la realización de determinadas unidades de obra (construcción y montaje de 
conductos, montaje de tuberías, montaje de equipos especiales, construcción y montaje de 
cuadros eléctricos y tendido de líneas eléctricas, puesta a punto de equipos y materiales de 
control, etc). 
 
 La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
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a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con 
indicación de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquél lo 
autorice previamente. 
 
b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50% del 
presupuesto total de la obra principal. 
 
 En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna 
obligación contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no eximirá 
al Contratista de ninguna de sus obligaciones respecto al Contratante. 
 
3.34. RIESGOS. 
 
 Las obras se ejecutarán, en cuanto a coste, plazo y arte, a riesgo y ventura del Contratista, 
sin que esta tenga, por tanto, derecho a indemnización por causa de pérdidas, perjuicios o averías. 
El Contratista no podrá alegar desconocimiento de situación, comunicaciones, características de 
la obra, etc. 
 
 El Contratista será responsable de los daños causados a instalaciones y materiales en caso 
de incendio, robo, cualquier clase de catástrofes atmosféricas, etc, debiendo cubrirse de tales 
riesgos mediante un seguro. 
 
 Asimismo, el Contratista deberá disponer también de seguro de responsabilidad civil 
frente a terceros, por los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, por omisión o 
negligencia, se puedan ocasionar a personas, animales o bienes como consecuencia de los trabajos 
por ella efectuados o por la actuación del personal de su plantilla o subcontratado. 
 
3.35. RESCISION DEL CONTRATO. 
 
 Serán causas de rescisión del contrato la disolución, suspensión de pagos o quiebra del 
Contratista, así como embargo de los bienes destinados a la obra o utilizados en la misma. 
 
 Serán asimismo causas de rescisión el incumplimiento repetido de las condiciones 
técnicas, la demora en la entrega de la obra por un plazo superior a tres meses y la manifiesta 
desobediencia en la ejecución de la obra. 
 
 La apreciación de la existencia de las circunstancias enumeradas en los párrafos anteriores 
corresponderá a la DO. 
 
 En los supuestos previstos en los párrafos anteriores, la Propiedad podrá unilateralmente 
rescindir el contrato sin pago de indemnización alguna y solicitar indemnización por daños y 
perjuicios, que se fijará en el arbitraje que se practique. 
 
 El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato cuando la obra se suspenda 
totalmente y por un plazo de tiempo superior a tres meses. En este caso, el Contratista tendrá 
derecho a exigir una indemnización del cinco por ciento del importe de la obra pendiente de 
realización, aparte del pago íntegro de toda la obra realizada y de los materiales situados a pié de 
obra. 
 
3.36. PRECIOS. 
 
 El Contratista deberá presentar su oferta indicando los precios de cada uno de los 
Capítulos del documento "Mediciones". 
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 Los precios incluirán todos los conceptos mencionados anteriormente. 
 
 Una vez adjudicada la obra, el Contratista elegido para su ejecución presentará, antes de la 
firma del Contrato, los precios unitarios de cada partida de materiales. Para cada capítulo, la suma 
de los productos de las cantidades de materiales por los precios unitarios deberán coincidir con el 
precio, presentado en fase de oferta, del capítulo. 
 
 Cuando se exija en el Contrato, el Contratista deberá presentar, para cada partida de 
material, precios descompuestos en material, transporte y mano de obra de montaje. 
 
3.37. PAGO DE OBRAS. 
 
 El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se practicarán 
mensualmente. Dichas Certificaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente 
terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La relación valorada que 
figure en las Certificaciones, se hará con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% y 
con la cubicación, planos y referencias necesarias para su comprobación. 
 
 Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas o 
enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra oportunamente para su medición, los gastos 
de replanteo, inspección y liquidación de las mismas, con arreglo a las disposiciones vigentes, y 
los gastos que se originen por inspección y vigilancia facultativa, cuando la Dirección Técnica 
estime preciso establecerla. 
 
 La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas partes en 
un plazo máximo de quince días. 
 
 El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán 
carácter de documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o 
por cualquiera de las Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación ni 
recepción de las obras ejecutadas y comprendidas en dichas Certificaciones. 
 
3.38. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS. 
 
 Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se deterioren 
los materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios 
descompuestos de la adjudicación. Dicho material será indicado por el Director de Obra que lo 
reflejará en el Acta de recepción de Obra, señalando el plazo de entrega en los lugares 
previamente indicados. El Contratista será responsable de los daños que se produzcan en la carga, 
transporte y descarga de este material. 
 
 La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se haya 
instalado el cable que contenían. En caso de retraso en su restitución, deterioro o pérdida, el 
Contratista se hará también cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar. 
 
4. DISPOSICION FINAL. 
 
 La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto incluya 
el presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas y cada una 
de sus cláusulas. 
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Montaje 
 
1. AJUSTE Y EQUILIBRADO. 
 
1.1 GENERALIDADES. 
 
 Las instalaciones térmicas serán ajustadas a los valores de las prestaciones que figuren en 
el proyecto o memoria técnica, dentro de los márgenes admisibles de tolerancia. 
 
 La empresa instaladora deberá presentar un informe final de las pruebas efectuadas que 
contenga las condiciones de funcionamiento de los equipos y aparatos. 
 
 La empresa instaladora realizará y documentará el procedimiento de ajuste y equilibrado 
de los sistemas de distribución y difusión de aire, de acuerdo a lo siguiente: 
 
- De cada circuito se deben conocer el caudal nominal y la presión, así como los caudales 
nominales en ramales y unidades terminales. 
 
- El punto de trabajo de cada ventilador, del que se debe conocer la curva característica, deberá 
ser ajustado al caudal y la presión correspondiente de diseño. 
 
- Las unidades terminales de impulsión y retorno serán ajustadas al caudal de diseño mediante sus 
dispositivos de regulación. 
 
- Para cada local se debe conocer el caudal nominal del aire impulsado y extraído previsto en el 
proyecto o memoria técnica, así como el número, tipo y ubicación de las unidades terminales de 
impulsión y retorno. 
 
- El caudal de las unidades terminales deberá quedar ajustado al valor especificado en el proyecto 
o memoria técnica. 
 
- En unidades terminales con flujo direccional, se deben ajustar las lamas para minimizar las 
corrientes de aire y establecer una distribución adecuada del mismo. 
 
- En locales donde la presión diferencial del aire respecto a los locales de su entorno o el exterior 
sea un condicionante del proyecto o memoria técnica, se deberá ajustar la presión diferencial de 
diseño mediante actuaciones sobre los elementos de regulación de los caudales de impulsión y 
extracción de aire, en función de la diferencia de presión a mantener en el local, manteniendo a la 
vez constante la presión en el conducto. El ventilador adaptará, en cada caso, su punto de trabajo 
a las variaciones de la presión diferencial mediante dispositivo adecuado. 
 
1.2. CONTROL AUTOMATICO. 
 
 Se ajustarán los parámetros del sistema de control automático a los valores de diseño 
especificados en el proyecto o memoria técnica y se comprobará el funcionamiento de los 
componentes que configuran el sistema de control. 
 
 Para ello, se establecerán los criterios de seguimiento basados en la propia estructura del 
sistema, en base a los niveles del proceso siguientes: nivel de unidades de campo, nivel de 
proceso, nivel de comunicaciones, nivel de gestión y telegestión. 
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 Los niveles de proceso serán verificados para constatar su adaptación a la aplicación, de 
acuerdo con la base de datos especificados en el proyecto o memoria técnica. Son válidos a estos 
efectos los protocolos establecidos en la norma UNE-EN-ISO 16484-3. 
 
 Cuando la instalación disponga de un sistema de control, mando y gestión o telegestión 
basado en la tecnología de la información, su mantenimiento y la actualización de las versiones de 
los programas deberá ser realizado por personal cualificado o por el mismo suministrador de los 
programas. 
 
2. EFICIENCIA ENERGETICA. 
 
 La empresa instaladora realizará y documentará las siguientes pruebas de eficiencia 
energética de la instalación: 
 
- Comprobación del funcionamiento de la instalación en las condiciones de régimen. 
 
- Comprobación de la eficiencia energética de los equipos en generación de calor y frío en las 
condiciones de trabajo. El rendimiento del generador de calor no debe ser inferior en más de 5 
unidades del límite inferior del rango marcado para la categoría indicada en el etiquetado 
energético del equipo de acuerdo con la normativa vigente. 
 
- Comprobación de los intercambiadores de calor, climatizadores y demás equipos en los que se 
efectúe una transferencia de energía térmica. 
 
- Comprobación de la eficiencia y la aportación energética de la producción de los sistemas de 
generación de origen renovable. 
 
- Comprobación del funcionamiento de los elementos de regulación y control. 
 
- Comprobación de las temperaturas y los saltos térmicos de todos los circuitos de generación, 
distribución y las unidades terminales en las condiciones de régimen. 
 
- Comprobación que los consumos energéticos se hallan dentro de los márgenes previstos en el 
proyecto o memoria técnica. 
 
- Comprobación del funcionamiento y del consumo de los motores eléctricos en las condiciones 
reales de trabajo. 
 
- Comprobación de las pérdidas térmicas de distribución de la instalación hidráulica. 
 
 
Mantenimiento y Uso 
 
1. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
 
 Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y periodicidades 
contenidas en el programa de mantenimiento preventivo establecido en el "Manual de Uso y 
Mantenimiento" que serán, al menos, las indicadas a continuación: 
 
         Periodicidad 
 
Operación         70 kW  > 70 kW 
 
- Limpieza de los evaporadores      1 vez año  1 vez año 
- Limpieza de los condensadores      1 vez año  1 vez año 
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- Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración  1 vez año  2 veces año 
- Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite 
en equipos frigoríficos       1 vez año  1 vez mes 
- Comprobación de tarado de elementos de seguridad    -  1 vez mes 
- Revisión y limpieza de filtros de aire     1 vez año  1 vez mes 
- Revisión de baterías de intercambio térmico     -  1 vez año 
- Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo   1 vez año  1 vez mes 
- Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor   1 vez año  2 veces año 
- Revisión de unidades terminales de distribución de aire    1 vez año  2 veces año 
- Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire   1 vez año  1 vez año 
- Revisión de equipos autónomos      1 vez año  2 veces año 
- Revisión de bombas y ventiladores     -  1 vez mes 
- Revisión del estado del aislamiento térmico     1 vez año  1 vez año 
- Revisión del sistema de control automático     1 vez año  2 veces año 

 
 Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de mantenimiento, cuando 
la participación de este último sea preceptiva, la actualización y adecuación permanente de las 
mismas a las características técnicas de la instalación. 
 
2. PROGRAMA DE GESTION ENERGETICA. 
 
 La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de 
los equipos generadores de frío en función de su potencia térmica nominal, midiendo y 
registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades indicadas a continuación: 
 
          Periodicidad 
 
Medidas de generadores de frío      70 kW < P  1000 kW P > 1000 kW 
 
- Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador   cada 3 meses  una vez mes 
- Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador  cada 3 meses  una vez mes 
- Pérdida de presión en el evaporador en plantas enfriadoras 
por agua        cada 3 meses   una vez mes   
- Pérdida de presión en el condensador en plantas enfriadoras 
por agua        cada 3 meses  una vez mes 
- Temperatura y presión de evaporación     cada 3 meses  una vez mes 
- Temperatura y presión de condensación     cada 3 meses   una vez mes 
- Potencia eléctrica absorbida      cada 3 meses  una vez mes 
- Potencia térmica instantánea del generador, como % carga máx.   cada 3 meses  una vez mes 
- CEE o COP instantáneo      cada 3 meses  una vez mes 
- Caudal de agua en el evaporador      cada 3 meses  una vez mes 
- Caudal de agua en el condensador     cada 3 meses  una vez mes 
 
 La empresa mantenedora asesorará al titular, recomendando mejoras o modificaciones de 
la instalación así como en su uso y funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia 
energética. 
 
 Además, en instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, la empresa 
mantenedora realizará un seguimiento de la evolución del consumo de energía y de agua de la 
instalación térmica periódicamente, con el fin de poder detectar posibles desviaciones y tomar las 
medidas correctoras oportunas. Esta información se conservará por un plazo de, al menos, cinco 
años. 
 
3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. 
 
 Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las características técnicas de la 
instalación concreta y su objetivo será reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios u 
operarios sufran daños inmediatos durante el uso de la instalación. 
 
 En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas 
instrucciones deben estar claramente visibles antes del acceso y en el interior de salas de 
máquinas, locales técnicos y junto a aparatos y equipos, con absoluta prioridad sobre el resto de 
instrucciones y deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: 
parada de los equipos antes de una intervención; desconexión de la corriente eléctrica antes de 
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intervenir en un equipo; colocación de advertencias antes de intervenir en un equipo, indicaciones 
de seguridad para distintas presiones, temperaturas, intensidades eléctricas, etc; cierre de válvulas 
antes de abrir un circuito hidráulico, etc. 
 
4. INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA. 
 
 Las instrucciones de manejo y maniobra, serán adecuadas a las características técnicas de 
la instalación concreta y deben servir para efectuar la puesta en marcha y parada de la instalación, 
de forma total o parcial, y para conseguir cualquier programa de funcionamiento y servicio 
previsto. 
 
 En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas 
instrucciones deben estar situadas en lugar visible de la sala de máquinas y locales técnicos y 
deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación; secuencia de 
arranque de bombas de circulación; limitación de puntas de potencia eléctrica, evitando poner en 
marcha simultáneamente varios motores a plena carga; utilización del sistema de enfriamiento 
gratuito en régimen de verano y de invierno. 
 
5. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO. 
 
 El programa de funcionamiento, será adecuado a las características técnicas de la 
instalación concreta con el fin de dar el servicio demandado con el mínimo consumo energético. 
 
 En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW comprenderá 
los siguientes aspectos: 
 
- Horario de puesta en marcha y parada de la instalación. 
 
- Orden de puesta en marcha y parada de los equipos. 
 
- Programa de modificación del régimen de funcionamiento. 
 
- Programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos. 
 
- Programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales de uso del 
edificio o de condiciones exteriores excepcionales. 
 
 
Inspección 
 
1. INSPECCIONES PERIODICAS DE EFICIENCIA ENERGETICA. 
 
 Serán inspeccionados periódicamente los generadores de frío de potencia térmica nominal 
instalada mayor que 12 kW. 
 
 La inspección del generador de frío comprenderá: 
 
- Análisis y evaluación del rendimiento. 
 
- Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento que se establecen en IT.3, 
relacionadas con el generador de frío, para verificar su realización periódica, así como el 
cumplimiento y adecuación del "Manual de Uso y Mantenimiento" a la instalación existente. 
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2. PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA. 
 
 Los generadores de frío de las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal 
superior a 12 kW, deben ser inspeccionadas periódicamente, de acuerdo con el calendario que 
establezca el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en función de su antigüedad y de 
que su potencia térmica nominal sea mayor que 70 kW o igual o inferior que 70 kW. 
 
 La inspección de la instalación térmica completa se realizará cada quince años. 
 
 
3.4. Plec de Condicions Instal.lació telecomunicacions.  
DESCRIPCIÓN 
 
 Instalación de sistemas colectivos de captación, distribución y toma de señales de Televisión y 
Radio en Frecuencia Modulada en edificios de viviendas de hasta 20 plantas. 
 
COMPONENTES 
 
 1º Equipo de captación compuesto por: 
 
  − Pieza de fijación. 
  − Mástil. 
  − Antenas para VHF, UHF y FM. 
  − Cable coaxial. 
  − Conductor de puesta a tierra. 
 
 2º Equipo de amplificación y distribución, compuesto por: 
 
  − Armario de protección. 
  − Equipo amplificador. 
  − Cajas de distribución. 
  − Cable coaxial. 
  3º Canalización de distribución, compuesta por: 
  − Tubo de protección de PVC D=16 mm. 
  − Cable coaxial. 
 
 4º Cajas de derivación. 
 
 5º Cajas de toma. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
 
 − Plantas y secciones del edificio, con indicación del número y situación de las tomas. 
 − Naturaleza de la cubierta y de cualquier elemento de fábrica susceptible de ser utilizado como 

punto de fijación. 
 − Situación de pararrayos y otras antenas del edificio y edificios colindantes, así como de todas 

las conducciones de agua, gas telefonía, electricidad y demás previstas en el edificio. 
− Tensiones de señal previstas en la parte más alta del edificio. 
 

EJECUCIÓN 
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− EQUIPO DE CAPTACIÓN 
 
 − Irán dos piezas de fijación empotradas en muro o elemento de fábrica resistente y accesible 

con penetración mínima de 150 mm., con una distancia de separación entre ellas no inferior a 
700 mm. 

 − El mástil irá anclado a muro o elemento de fábrica, mediante las piezas de fijación, 
perfectamente aplomado, con altura total no superior a 6 m. o utilización de torreta, 
situándose en la parte más alta del edificio y alejado de chimeneas y otros obstáculos. 

 − La distancia entre mástiles de antenas no será inferior a cinco metros (5 m). La distancia entre 
el equipo de captación y cualquier red eléctrica de alta tensión no será inferior a vez y media 
la altura del mástil. 

 − La antena irá unida al mástil con sus elementos de fijación. La distancia a la antena más 
próxima fijada al mismo mástil, muro o elemento de fábrica para anclaje del mismo no será 
inferior a 1.000 mm. 

 − Antena VHF colocada baja antena UHF. 
 − El cable coaxial irá tendido desde la caja de conexión de cada antena e introducido en el 

interior del Mástil hasta la conexión con el amplificador correspondiente. 
− El conductor de puesta a tierra será de 6 mm² de sección, conectado a Mástil y al Equipo de 
amplificación, con línea de puesta a tierra del edificio. 

 
− EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
 
 − Los armarios de protección irán empotrados o adosados a la pared en todo su contorno, con 

borde inferior a 2 m. sobre el nivel del solado e irá provisto de rejilla de ventilación y de 
cerradura. 

 − El equipo amplificador irá fijado al fondo del armario y conectado a la caja de distribución 
mediante cable coaxial y conectado igualmente a la red eléctrica del edificio. Su situación será 
de fácil acceso en hueco de escalera o lugar común del edificio. El borde inferior del armario 
de protección estará a una altura sobre el nivel del solado de 20 cm. No se situará en el cuarto 
de máquinas del ascensor. 

− La caja de distribución irá fijada al fondo del armario con equipo de amplificación. 
 

-    CANALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN 
 
 − Se practicará la apertura de rozas para la instalación de las canalizaciones, de profundidad 30 

mm., desde el armario de protección hasta la caja de toma, a una distancia no inferior de 30 
cm. de conducciones eléctricas y 5 cm. de las de fontanería, saneamiento, telefonía y gas. 

 − Alojados en el interior de las rozas irán tubos de protección de PVC de diámetro interior de 
16 mm. con penetración de 5 mm. en el interior de las cajas de distribución. 

 − El cable coaxial irá introducido en el interior del tubo de protección conexionando la caja de 
distribución con las cajas de toma, sin doblado de cable durante la introducción en ángulos 
menores a 80 grados. 

− Intercalado de cajas de registro circulares de 40x60 mm. en cada cambio de dirección en 
tramos de canalización de longitud superior a 1.200 mm. 

 
− CAJA DE DERIVACION 
 
 − Caja de registro de 100x100 m. por vertical y planta, situada en recintos de escaleras o zonas 

comunes del edificio, disponiéndose por cada vivienda al menos una (1) toma que se situará 
en la sala de estar. 
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 − La distancia del borde superior de la caja a nivel de techo terminado será de 20 cm., estando 
la tapa enrasada con el paramento. 

 − La caja de derivación irá introducida en la caja de registro y conectada al cable coaxial. 
 
− CAJAS DE TOMA 
 
 − Caja de registro de 60x40 mm., instalada en el ramal horizontal que parte de la caja de 

derivación, introducida en cajeado realizado en la apertura de la roza de canalización, siendo 
la distancia del borde de la caja al pavimento terminado de 20 cm. 

 − Caja de toma introducida en caja de registro y conectada a cable coaxial, estando la tapa 
enrasada con el paramento. 

− Separadores de Televisión y Radio conectados a toma. 
 
NORMATIVA 
 
 − Antenas Colectivas. Ley 49/66 de la Jefatura del Estado del 23/7/66. BOE 25/7/66. 
 − Normas para la instalación de antenas Colectivas, Orden del Ministerio de Información y 

Turismo del 23/1/67. BOE 2/3/67. 
 − NTE−IAA: Antenas. 
 − Normas UNE: 7183−64; 19009−84 (1) R; 37501−88 IR; 37505−89 IR; 20523−75 (3); 

20523−75 (4); 20523−75 (5); 20523−75 (9); 20523−79 (2); 20523−79 (6); 
20523−79 (7); 20523−79 (8); 20639−82 (2). 

 
CONTROL 
 
 − Comprobación en la recepción de la obra de equipos y materiales del cumplimiento de 

condiciones funcionales y de calidad fijadas en NTE Ley 23/7/66 Antenas Colectivas y 
normas UNE citadas. 

− Presentación del Certificado de Origen Industrial de equipos y materiales y examen visual de 
sus características. 

 
Controles de ejecución: 
 
  − Mástil insuficientemente anclado. 
  − Error en el aplomado del mástil superior al medio por cien (0,5%). 
  − Deficiente sujeción, fijación y conexión del equipo de amplificación y distribución. 
  − No existencia de punto de luz, clavija para el alimentador, tubo de protección en la 

canalización de la distribución, base de enchufe en el armario para equipo de protección. 
  − Imperfecta recepción de la imagen y/o sonido. 
 − Prueba de servicio previa a la solicitud de comprobación a la Dirección General de la 

Radiodifusión y Televisión, de recepción de imagen en un aparato de televisión por toma. 
 
SEGURIDAD 
 
− Equipo de captación 
 
 − En la instalación de equipos de captación en cubiertas inclinadas será preciso el uso de 

cinturón de seguridad, para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche, así como 
calzado antideslizante. 
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 − Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior a cincuenta 
kilómetros por hora (50 km./h). 

 − Cumplimiento de las disposiciones generales, que sean de aplicación de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
− Equipo de amplificación y distribución colocado 
 
 − Durante el montaje e instalación del equipo, no existirán conexiones con la red general 

eléctrica, manteniéndose desconectado hasta la total terminación de la instalación. 
 − Cumplimiento de las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
MEDICIÓN 
 
 Se realizará la medición y abono por unidades completas colocadas y conexionadas, incluso 
elementos de sujeción. 
 
MANTENIMIENTO 
 
 − El mantenimiento será realizado por instalador autorizado perteneciente a una empresa con 

responsabilidad. 
 − La propiedad recibirá a la entrega del edificio, planos definitivos del montaje de la instalación, 

juego de separadores para VHF, UHF y FM de conexión a los aparatos, así como doble 
juego de llaves del armario de protección y referencia del domicilio social de la firma 
instaladora. 

 − No se podrá modificar la instalación, ni ampliar el número de tomas sin un estudio realizado 
por un técnico competente. 

 − Comprobación mínima anual de fijación y estado de conservación frente a la corrosión del 
mástil, y reparación de defectos observados. 

 − Comprobación mínima anual de ganancia de señal en Amplificador y reparación de defectos. 



 Pàg: 159 

3.5. PLEC DE CONDICIONS INSTAL.LACIÓ ENLLUMENAT. 

 
ELECTRICIDAD. ILUMINACIÓN. LUMINARIAS DE SUPERFICIE INTERIORES, 
PLAFONES TECHO O PARED, APLIQUES DE PARED. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 Son aparatos de iluminación adosados a pared o colgados, no empotrados, normalmente para 
iluminación funcional de oficinas, comercios, almacenes, ...etc, ó iluminación de viviendas, 
construidos en diferentes materiales con formas de plafones, regletas, tubulares y otros similares, 
pudiendo llevar difusores de luz o carecer de los mismos. 
 
COMPONENTES 
 
 Regletas 
 
  Cuerpo en chapa perfilada esmaltada o pintada, diversas formas (mínima sección 12x4,7 cm) 
  Equipo eléctrico con reactancia en el interior del cuerpo a 220 V. 
  Cebador fácilmente recambiable. 
  Protección IP 20 clase I. 
  Lámpara o lámparas fluorescentes de 1x18 a 2x58 w., sin difusor. 
 
 Luminarias (plafones) 
 
  Cuerpo en chapa de acero, conformado por embutición, esmaltado o pintado, diversas 

medidas. 
  Equipo eléctrico en su parte superior, pero con registro para su conexión eléctrica, con 

reactancia, regleta conexión con toma de tierra, portalámparas. 
  Cebador fácilmente recambiable. 
  Junta de moltopreno para mejor ajuste cuerpo−difusor. 
  Difusor opal o prismático en metacrilato. 
  Fijación del difusor al cuerpo por medio de pestillos giratorios de acción manual. 
  Lámpara o lámparas fluorescentes de 1x18 a 4x58 w. 
  Protección IP 20 clase I. 
 
 Luminarias (plafones) estancas 
 
  Cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
  Equipo eléctrico fijo sobre placa soporte con función de reflector esmaltado en blanco,  con 

reactancia, regleta conexión con toma de tierra, portalámparas... 
  Cebador fácilmente recambiable. 
  Junta de estanqueidad en poliuretano inyectado. 
  Difusor  de policarbonato de 2 mm. de espesor. 
  Fijación del difusor al cuerpo por medio de pestillos de cierre articulado con 4 ó 5 por lateral 

para asegurar una presión uniforme contra la junta de estanqueidad. 
  Lámpara o lámparas fluorescentes de 1x18 a 4x58 w. 
  Protección IP 65 clase I. 
 
 
 Luminarias espaciales 
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  Módulos de aluminio extrusionado y templado de uno o dos tubos fluorescentes de longitud 
y diámetro variable, acoplables entre ellos pudiendo incorporar piezas especiales y otro tipo 
de lámparas de forma puntual. 

  Fijación a la pared: directamente, colgado regulable, colgado fijo, mural con codo y mural con 
soporte. 

  Equipo eléctrico con reactancia, regleta conexión con toma de tierra, portalámparas. 
  Cebador fácilmente recambiable. 
  Difusor de lamas, prismático (opal o transparente), o reticulado. 
  Lámpara o lámparas fluorescentes trifósforo de 1x18 a 2x58 w. 
 
 Vigas espaciales 
 
  Pequeñas vigas reticulares ligeras modulares rectilínea de sección triangular de acero de 14 

mm de diámetro y 40 cm. de longitud hasta 200 mm, existiendo otras medidas según la marca 
comercial, acoplándose entre ellas con un simple tornillo. 

  Color variable, normalmente blanco o negro. 
  Tramos de hasta 10 m. sin necesidad de soportes. 
  Módulos varios: para lámpara fluorescente directa, con rejilla, con difusor, proyectores, 

equipo eléctrico con reactancia, regleta conexión con toma de tierra, portalámparas. 
  Protección IP 20 o IP 43. 
  Soporte de un peso hasta 10 Kg. 
  Lámpara o lámparas fluorescentes de 1x18 a 2x58 w., o proyectores. 
  Kit de suspensión al techo. 
 
 Plafón circular u otras formas 
 
  Base de material termoplástico. 
  Reflector de aluminio. 
  Aro de blocaje de policarbonato mixto ABS. Tornillos de anclaje. 
  Difusor de cristal trabajado interiormente. 
  Equipo eléctrico con reactancia, y/ó regleta conexión con toma de tierra, y/ó portalámparas. 
  lámparas fluorescentes de 1x22 /32w. circular, lámpara compacta, incandescente, halógena. 
  Protección  IP 20/43/44 clase Y. 
 
 Apliques de pared 
 
  Base de material termoplástico ó aluminio de diferentes formas. 
  Reflector de aluminio en algunos casos. 
  Difusor de cristal trabajado interiormente ó policarbonato. 
  Equipo eléctrico con reactancia, y/ó regleta conexión con toma de tierra, y/ó portalámparas. 
  lámparas fluorescentes de 1x7/9w., incandescente, halógena. 
  Protección  IP 20/43/44 clase Y. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
 
 − Planos de proyecto donde se defina la ubicación del aparato. 
 − Puntos de luz replanteados de acuerdo a la distribución posterior de los aparatos. 
 − Pintura terminada. 
  − Conexionado de puntos de luz y de cuadros de distribución. 

− Ordenación del material a colocar con distribución en ubicación definitiva. 
 

EJECUCIÓN 
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 − Desembalaje del material. 
 − Lectura de las instrucciones del fabricante. 
 − Replanteo definitivo del aparato. 
 − Montaje del cuerpo base, viga reticular, ...etc., con fijación al soporte. 
 − Conexionado a la red eléctrica. 
 − Instalación de las lámparas. 
 − Prueba de encendido. 
 − Montaje de los difusores, rejillas, ...etc. 
 − Retirada de los embalajes sobrantes. 
 
NORMATIVA 
 
 − Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones complementarias 
 − NTE−IEB 
 − Normas UNE 
 
CONTROL 
 
 − Presentación y comprobación del certificado de origen industrial. 
 − Comprobación del replanteo de los aparatos. 
 − Aplomado, horizontalidad y nivelación de los mismos. 
 − Ejecución y prueba de las fijaciones. 
 − Comprobación en la ejecución de las conexiones y tomas de tierra. 
 − Comprobación del total montaje de todas las piezas. 
 − Prueba de encendido. 
 − Los apliques de pared se colocarán, salvo indicación contraria de la D.F. a 1.70 m. del suelo. 
 − Se realizarán los controles que exijan los fabricantes. 
 − Comprobación del tipo de voltaje a que deben conectarse los aparatos, haciendo especial 

hincapié en aquellos que por sus especificaciones tengan que estar montados a baja tensión 
con instalación de transformadores. 

 
SEGURIDAD 
 
 − Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e 

Higiene en el trabajo. 
 − Se dejarán sin tensión las líneas de alimentación, desconectando las llaves, automáticos de 

protección y verificando con un comprobador de tensión tal circunstancia. 
 − Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída. 
 − En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante. 
 − Las herramientas estarán convenientemente aisladas. 
 − Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 
MEDICIÓN 
 
 − Las regletas, luminarias, apliques y plafones se medirán por unidad, abonándose las unidades 

realmente instaladas. 
 − Las luminarias espaciales se medirán por unidad de módulo incluyendo en su abono la p.p. de 

piezas especiales o aparatos instalados en dicha unidad. 
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 − Las vigas espaciales se medirán por metro lineal, incluyendo en su abono la p.p. de piezas 
especiales o aparatos instalados en dicho tramo. 

 − No se abonará la limpieza de los embalajes sobrantes. 
 − Todos los aparatos llevarán sus lámparas  correspondiente, estando su abono incluido en la 

unidad base. 
 
MANTENIMIENTO 
 
 − La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda un resumen del origen industrial de cada 

aparato montado, así como del tipo de lámparas instaladas en el mismo. 
 − En locales de publica concurrencia una vez al año se deberá pasar la revisión correspondiente 

que indica el Reglamento. 
 − Se llevará estadillo de cambio de lámparas para así poder prever su sustitución. 
 − Una vez al año se revisará cada aparato, observando  sus conexionados y estado mecánico de 

todas sus piezas y principalmente aquellas que puedan desprenderse. 
 − La instalación no la podrá manipular nada más que personal especializado, dejando sin 

tensión previamente la red. 
 
ELECTRICIDAD. ILUMINACIÓN. LUMINARIAS EMPOTRABLES 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 Son aparatos de iluminación empotrados en falsos techos de escayola u otro material con 
perfilería vista u oculta, normalmente para iluminación funcional de oficinas, comercios, 
almacenes,...etc, construidos en cuerpo de chapa de acero con difusor de rejilla, lama, ...etc, con 
forma rectangular o cuadrada, colocándose individualmente o formando líneas continuas. 
 
COMPONENTES 
 
 − Cuerpo en chapa de acero esmaltado en color blanco, diversas medidas. 
 − Extremidades en plástico ABS, para alojamiento de portalámparas y cebador fácilmente 

desmontable. 
 − Equipo eléctrico incorporado, accesible sin desmontar la luminaria, oculto con un reflector 

que se monta y desmonta sin necesidad de útiles, a 220 V, 50 Hz, arranque por cebador, 
reactancia, condensador, antiparasitario. 

 − Difusor prismático, de rejillas de diferentes formas, o lamas en "V" 
 − Fijación al falso techo por 4 ó 6 piezas de anclaje lateral con posibilidad de reglaje de altura en 

función del espesor del falso techo. En otras instalaciones se puede fijar por ganchos 
mediante 4 taladros en los vértices o por varillas roscadas en los taladros existentes en el 
techo de la luminaria. 

 − Lámparas fluorescentes de 2x18 a 4x58 w. 
 − Protección IP 20,30 ó 40 clase I 
CONDICIONES PREVIAS 
 
 − Planos de proyecto donde se defina la ubicación del aparato. 
 − Puntos de luz replanteados de acuerdo a la distribución posterior de los aparatos. 
 − Falso techo realizado. 
 − Conexionado de puntos de luz y de cuadros de distribución. 
 − Ordenación del material a colocar con distribución en ubicación definitiva. 
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EJECUCIÓN 
 
 − Desembalaje del material. 
 − Lectura de las instrucciones del fabricante. 
 − Replanteo definitivo del aparato en falso techo de escayola sin perfilería. 
 − Montaje del cuerpo base, con fijación al techo. 
 − Conexionado a la red eléctrica. 
 − Instalación de las lámparas. 
 − Prueba de encendido. 
 − Montaje de los difusores, rejillas, ...etc. 
 − Retirada de los embalajes sobrantes. 
 
NORMATIVA 
 
 − Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones complementarias. 
 − NTE−IEB 
 − Normas UNE 
 
CONTROL 
 − Presentación y comprobación del certificado de origen industrial. 
 − Comprobación del replanteo de los aparatos. 
 − Aplomado, horizontalidad y nivelación de los mismos. 
 − Ejecución y prueba de las fijaciones. 
 − Comprobación en la ejecución de las conexiones y tomas de tierra. 
 − Comprobación del total montaje de todas las piezas. 
 − Prueba de encendido. 
 − Se realizarán los controles que exijan los fabricantes. 
 
SEGURIDAD 
 
 − Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e 

Higiene en el trabajo. 
 − Se dejarán sin tensión las líneas de alimentación, desconectando las llaves, automáticos de 

protección y verificando con un comprobador de tensión tal circunstancia. 
 − Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída. 
 − En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante. 
 − Las herramientas estarán convenientemente aisladas. 
 − Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 
 
MEDICIÓN 
 − Las luminarias  se medirán por unidad, abonándose las unidades realmente instaladas. 
 − No se abonará la limpieza de los embalajes sobrantes. 
 − Todos los aparatos llevarán sus lámparas  correspondiente y accesorios que defina la unidad, 

estando su abono incluido en la unidad base. 
 
MANTENIMIENTO 
 
 − La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda un resumen del origen industrial de cada 

aparato montado, así como del tipo de lámparas instaladas en el mismo. 
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 − En locales de publica concurrencia una vez al año se deberá pasar la revisión correspondiente 
que indica el Reglamento. 

 − Se llevará estadillo de cambio de lámparas para así poder prever su sustitución. 
 − Una vez al año se revisará cada aparato, observando  sus conexionados y estado mecánico de 

todas sus piezas y principalmente aquellas que puedan desprenderse. 
 − La instalación no la podrá manipular nada más que personal especializado, dejando sin 

tensión previamente la red. 
 − En lo posible se dejará acceso a todos los proyectores instalados. 
 
ELECTRICIDAD. ILUMINACIÓN. ALUMBRADOS DE EMERGENCIA 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 Son aparatos de iluminación empotrados o de superficie, con misión de iluminar las estancias en 
caso de corte de la energía eléctrica y servir de indicadores de salida, ya sea en edificios de oficinas o 
de pública concurrencia, construidos en cuerpo de base antichoque y autoextinguible con difusor, 
con forma normalmente rectangular, colocados en techos, paredes o escalones. Utilización de 
lámparas fluorescentes o incandescentes, estancos o no. Pueden ir centralizados o no. 
 
COMPONENTES 
 
 − Cuerpo base antichoque V.O. autoextinguible, placa difusora de metacrilato ó makrolón y 

cristal. 
 − Placa base con tres entradas de tubo, una fija y dos premarcadas. 
 − Baterías de Ni−Cd herméticas recargables, con autonomía superior a una hora, alojadas en 

placa difusora. 
 − Equipo electrónico incorporado en placa difusora, alimentación a 220 v, 50 Hz. 
 − Lámpara 2x2,4/3,6 v./0.45 A. 
 − Cristal fijado a la base simplemente a presión. 
 − Protección IP 443/643 clase II A. 
 − Pegatinas de señalización que indiquen los planos correspondientes. 
 − En las de empotrar la caja de empotrar se suministra suelta con un KIT de fijación. 
 − Las balizas se suministran con caja de empotrar, y chapa embellecedora de plástico ó 

aluminio. 
− En las instalaciones centralizadas irá incorporado un armario con el equipo cargador−batería. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS 
 
 − Planos de proyecto donde se defina la ubicación del aparato. 
 − Puntos de luz replanteados de acuerdo a la distribución posterior de los aparatos. 
 − Falso techo realizado. 
 − Conexionado de puntos de luz y de cuadros de distribución. 
 − Ordenación del material a colocar con distribución en ubicación definitiva. 
 
EJECUCIÓN 
 
 − Desembalaje del material. 
 − Lectura de las instrucciones del fabricante. 
 − Replanteo definitivo del aparato en falso techos, pared o escalón. 
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 − Montaje del cuerpo base, con fijación al soporte. 
 − Conexionado a la red eléctrica y conexionado al equipo cargador−batería cuando proceda. 
 − Instalación de las lámparas. 
 − Prueba de encendido y apagado de la red. 
 − Montaje del cristal. 
 − Retirada de los embalajes sobrantes. 
 
NORMATIVA 
 
 − Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones complementarias. 
 − NTE−IEB 
 − Normas UNE: 20−392−75, 20−062−73, 30−324−78 
 
CONTROL 
 
 − Presentación y comprobación del certificado de origen industrial. 
 − Comprobación del replanteo de los aparatos. 
 − Aplomado, horizontalidad y nivelación de los mismos. 
 − Ejecución y prueba de las fijaciones. 
 − Comprobación en la ejecución de las conexiones. 
 − Comprobación del total montaje de todas las piezas. 
 − Prueba de encendido y corte de la red. 
 − Se realizarán los controles que exijan los fabricantes. 
 
SEGURIDAD 
 
 − Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e 

Higiene en el trabajo. 
 − Se dejarán sin tensión las líneas de alimentación, desconectando las llaves, automáticos de 

protección y verificando con un comprobador de tensión tal circunstancia. 
 − Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída. 
 − En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante. 
 − Las herramientas estarán convenientemente aisladas. 
 − Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 
 
MEDICIÓN 
 
 − Los aparatos de emergencia se medirán por unidad i/ p.p. centralización si procediese y 

pegatinas, abonándose las unidades realmente instaladas. Los puntos de luz no estarán 
incluidos. 

 − No se abonará la limpieza de los embalajes sobrantes. 
 − Todos los aparatos llevarán sus lámparas correspondiente, estando su abono incluido en la 

unidad base. 
 
MANTENIMIENTO 
 
 − La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda un resumen del origen industrial de cada 

aparato montado, así como del tipo de lámparas instaladas en el mismo. 
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 − En locales de pública concurrencia, una vez al año se deberá pasar la revisión 
correspondiente que indica el Reglamento. 

 − Se llevará estadillo de cambio de lámparas para así poder prever su sustitución. 
 − Una vez al año se revisará cada aparato, observando sus conexionados y estado mecánico de 

todas sus piezas y principalmente aquellas que puedan desprenderse. 
 − La instalación no la podrá manipular nada más que personal especializado, dejando sin 

tensión previamente la red. 
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3.6. PLEC DE CONDICIONS INSTAL.LACIÓ CONTRAINCENDIS.  

 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. EXTINTORES 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 Medio móvil de extinción de incendios que contiene un agente extintor que puede ser 
proyectado y dirigido sobre el fuego con una presión interna. 
 
COMPONENTES 
 
 − Extintor, incluso soporte para fijación. 
 − Como elementos propios: agente extintor, manómetro y boquilla difusora. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
 
 − Los planos deben contener las indicaciones importantes, tales como las dimensiones, 

materiales, orificios, y ubicación de los mismos, así como de las inscripciones y su 
emplazamiento. 

 − Realización de perforaciones oportunas sobre las fábricas para la colocación de tacos de 
anclaje. 

 
EJECUCIÓN 
 
 − Fijación del soporte del extintor al paramento vertical, en lugar visible y de fácil acceso, 

quedando la parte superior como mínimo a una distancia de un metro setenta centímetros 
(1,70 cm.) del pavimento. 

 − La fijación se hará con un mínimo de dos puntos, mediante tacos y tornillos. 
 − Todos los componentes del cuerpo del recipiente y todas las partes fijadas a él, deben ser 

materiales compatibles entre sí. 
 − Cuando se haya efectuado un tratamiento térmico, el fabricante indicará el tipo, la 

temperatura y duración, así como el medio de refrigeración. 
 
 Las características propias del extintor vienen dadas por: 
 
 − Agente extintor. 
 − Sistema de funcionamiento. 
 − Tiempo de funcionamiento. 
 − Eficacia de extinción. 
 − Alcance medio. 
 
 A reserva de las disposiciones reglamentarias nacionales, el color del cuerpo del extintor debe ser 
rojo. Esto concierne a los extintores cuyo cuerpo es metálico y cuya presión de servicio, medida a 
sesenta grados centígrados (60°C) es igual o inferior a veinticinco (25) bares. 
 
 
 
NORMATIVA 
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Normas UNE: 
 − 23111−76. Extintores portátiles. Generalidades. 
 − 23110−90. Parte 1ª. Norma Europea EN 3/1 AI. 
 − 23110−86. Parte 3ª. Norma Europea EN 3/3. 
 − 23110−84. Parte 4ª. Norma Europea EN 3/4. 
 − 23110−85. Parte 5ª. Norma Europea EN 3/5. 
 
CONTROL 
 
El control de calidad de un extintor se medirá por: 
 − Su seguridad de funcionamiento, que depende de: 
  − La estanqueidad. 
  − Resistencia a la presión interna. 
  − Resistencia a las vibraciones. 
  − La toxicidad y/o neutralidad. 
  − La no conductibilidad eléctrica. 
 − La eficacia, que viene dada por su aptitud para extinción de uno o varios tipos de fuegos. 
 − La conservación en el tiempo, valorada por el período durante el cual mantiene su eficacia de 

extinción. 
 
Comprobaremos el funcionamiento de la válvula de control, mediante el siguiente ensayo: 
 − Un extintor completamente cargado deberá ser descargado durante tres (3) segundos, 

cerrándose seguidamente la válvula. 
 − A continuación se medirá la presión interna o el peso, se mantiene la válvula cerrada cinco (5) 

minutos, y se realiza una segunda medida, que no deberá ser inferior al ochenta por ciento 
(80%) de la primera. Este ensayo se realizará a una temperatura de veinte grados (20°C) 
centígrados, con una tolerancia de ± 5°C. 

 
SEGURIDAD 
 
 − Hasta su colocación, los extintores deberán ser almacenados en lugares adecuados, lejos de 

cualquier fuente de calor, y protegidos de cualquier acción propia de las obras. 
 − Comprobación de la presión del extintor mediante el manómetro. 
 − Evitar los golpes sobre la botella. 
 
MEDICIÓN 
Ud. de extintor totalmente instalado, incluso accesorios y recibido. 
 
MANTENIMIENTO 
 
 − Una vez comprobados, en ningún caso deben probarse los extintores, ni quitarse los 

precintos, excepto en caso de necesidad. 
 − Se verificará la presión y el estado de mecanismos y se procederá a la carga en los extintores 

de espuma química cada año, así como la del extintor de agua cuando tenga aditivos. 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.  

    
1. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. 
 
1.1. INTRODUCCION. 
 
 La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene 
por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo. 
 
 Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán 
fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas.  
 
 Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación: 
 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 

 
1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
 
1.2.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES. 
 
 Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
 A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la 
adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de 
evaluación de riesgos, información, consulta,  participación y formación de los trabajadores, 
actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.  
 
1.2.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA. 
 
 El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes 
principios generales: 
 
- Evitar los riesgos. 
- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
- Combatir los riesgos en su origen. 
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- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos 
de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la 
influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan 
recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 
específico. 

- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. 
 
1.2.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 
 La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una 
evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, 
con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos 
que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la 
elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 
acondicionamiento de los lugares de trabajo. 
 
 De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías 
siguientes: 
  
- Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros. 
- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que 
fueron concebidos o a sus posibilidades. 

- Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. Control deficiente 
en la explotación. 

- Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad. 
 
 Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se 
pueden resumir en los siguientes puntos: 
 
- Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin conocer 
su modo de funcionamiento. 

- La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de engrase 
manual deben ser engrasados regularmente. 

- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición correcta. 
- El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se desgastan, y 
por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas. 

- Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos 
movimientos que realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el 
operario: 
- Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier 
estructura fija o material. 

- Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina. 
- Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados. 
- Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina. 

- Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía eléctrica, 
productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc. 
 
 Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos: 
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- Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la 
inclinación del mismo y aún cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos: 
- Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, vástagos, 
brocas, acoplamientos. 

- Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de 
desplazamiento lateral a ellas. 

- Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde la 
pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la sobrepasa. 

- Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y 
volantes son algunos de los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo de 
movimientos. 

- Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular 
generan puntos de ”tijera“ entre ellas y otras piezas fijas. 

 
 Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el 
empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su 
inadecuación a los fines de protección requeridos. 
 
1.2.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
 
 Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin 
de que: 
 
- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. 
- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados 
por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 

 
 El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos. 
 
1.2.5. INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
 
 El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las 
informaciones necesarias en relación con: 
 
- Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos. 
 
 Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los 
órganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la 
seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en 
cuanto a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de construcción 
y en cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
1.2.6. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
 
 El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y 
práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva. 
 
1.2.7. MEDIDAS DE EMERGENCIA. 
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 El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la 
posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de 
emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner 
en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto 
funcionamiento. 
 
1.2.8. RIESGO GRAVE E INMINENTE. 
 
 Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su 
trabajo, el empresario estará obligado a: 
 
- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho 
riesgo y de las medidas adoptadas en materia de protección. 

- Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los 
trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en condiciones, habida cuenta de 
sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas 
necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. 

 
1.2.9. VIGILANCIA DE LA SALUD. 
 
 El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su 
estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de 
aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean 
proporcionales al riesgo. 
 
1.2.10. DOCUMENTACIÓN. 
 
 El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 
siguiente documentación: 
 
- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la acción 
preventiva. 

- Medidas de protección y prevención a adoptar. 
- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 
- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 
- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al 
trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 

 
1.2.11. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 
 
 Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 
empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 
 
1.2.12. PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A 
DETERMINADOS RIESGOS. 
 
 El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas 
necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o 
estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad 
física, psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 
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1.2.13. PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD. 
 
 La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el 
grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto 
reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en 
la salud de las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para evitar la 
exposición a dicho riesgo. 
 
1.2.14. PROTECCIÓN DE LOS MENORES. 
 
 Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y 
previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario 
deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de 
determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, teniendo especialmente en 
cuenta los riesgos derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos 
existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto. 
 
1.2.15. RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN DETERMINADA 
Y EN EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 
 
 Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así 
como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de 
protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que 
prestan sus servicios. 
 
1.2.16. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS. 
 
 Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento 
de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud 
en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a 
causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones 
del empresario. 
 
 Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 
deberán en particular: 
 
- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera 
otros medios con los que desarrollen su actividad. 

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. 
- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 
existentes. 

- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente. 
 
1.3. SERVICIOS DE PREVENCION. 
 
1.3.1. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 
 
 En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario 
designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de 
prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 
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 Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y 
de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, 
así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores. 
 
 En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir 
personalmente las funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual 
su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria. 
 
 El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad 
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una 
auditoría o evaluación externa. 
 
1.3.2. SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
 
 Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las 
actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están 
expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario 
deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que 
colaborarán cuando sea necesario. 
 
 Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales 
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los 
trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. 
 
1.4. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES. 
 
1.4.1. CONSULTA DE LOS TRABAJADORES. 
 
 El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción 
de las decisiones relativas a: 
 
- La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas 
tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener  para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 

- La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los 
riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de 
dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo. 

- La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 
- El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 
 
1.4.2. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
 
 Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas 
con la prevención de riesgos en el trabajo. 
 
 En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la 
participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación 
especializada. 
 
1.4.3. DELEGADOS DE PREVENCIÓN. 
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 Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los 
representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala: 
 
- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. 
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención. 
- De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención. 
- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención. 
- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención. 
- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención. 
- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención. 
 
 En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado 
de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado 
de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 
 
2. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO. 
 
2.1. INTRODUCCION. 
 
 La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la 
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo. 
 
 De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que 
fijarán y concretarán los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, a través de normas 
mínimas que garanticen la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran 
necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, de manera que 
de su utilización no se deriven riesgos para los trabajadores. 
 
 Por todo lo expuesto, el Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo, 
entendiendo como tales las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores 
deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo, sin incluir las obras de 
construcción temporales o móviles. 
 
 
2.2. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO. 
 
 El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares 
de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
 En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, 
limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones 
ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de 
primeros auxilios. 
 
2.2.1. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS. 
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 El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer 
seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y 
derrumbaciones o caídas de materiales sobre los trabajadores, para ello el pavimento constituirá 
un conjunto homogéneo, llano y liso sin solución de continuidad, de material consistente, no 
resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza, las paredes serán lisas, 
guarnecidas o pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y blanqueadas y los techos 
deberán resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo y ser lo suficientemente 
consistentes. 
 
 El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también 
facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y posibilitar, 
cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación de los trabajadores. 
 
 Todos los elementos estructurales o de servicio (cimentación, pilares, forjados, muros y 
escaleras) deberán tener la solidez y resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a 
que sean sometidos. 
 
 Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen 
su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables, 
adoptando una superficie libre superior a 2 m² por trabajador, un volumen mayor a 10 m3 por 
trabajador y una altura mínima desde el piso al techo de 2,50 m. Las zonas de los lugares de 
trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o de contacto o exposición a 
elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas. 
 
 El suelo deberá ser fijo, estable y no resbaladizo, sin irregularidades ni pendientes 
peligrosas. Las aberturas, desniveles y las escaleras se protegerán mediante barandillas de 90 cm 
de altura. 
 
 Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, 
cierre, ajuste o fijación de ventanas, y en cualquier situación no supondrán un riesgo para éstos. 
 
 Las vías de circulación deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma 
fácil y con total seguridad. La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 
100 cm. 
 
 Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista y deberán 
estar protegidas contra la rotura. 
 
 Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones, sino 
sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquellos. 
 
 Los pavimentos de las rampas y escaleras serán de materiales no resbaladizos y caso de 
ser perforados la abertura máxima de los intersticios será de 8 mm. La pendiente de las rampas 
variará entre un 8 y 12 %. La anchura mínima será de 55 cm para las escaleras de servicio y de 1 
m. para las de uso general.  
 
 Caso de utilizar escaleras de mano, éstas tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y 
sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de 
caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En cualquier caso, no se emplearán escaleras 
de más de 5 m de altura, se colocarán formando un ángulo aproximado de 75º con la horizontal, 
sus largueros deberán prolongarse al menos 1 m sobre la zona a acceder, el ascenso, descenso y 
los trabajos desde escaleras se efectuarán frente a las mismas, los trabajos a más de 3,5 m de 
altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos 
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para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad y no serán 
utilizadas por dos o más personas simultáneamente. 
 
 Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocarán en el 
exterior. El número, la distribución y las dimensiones de las vías deberán estar dimensionadas 
para poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente, dotando de alumbrado de 
emergencia aquellas que lo requieran. 
 
 La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión, para ello se 
dimensionarán todos los circuitos considerando las sobreintensidades previsibles y se dotará a los 
conductores y resto de aparamenta eléctrica de un nivel de aislamiento adecuado.  
 
 Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia 
o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de 
obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y 
recubrimiento o aislamiento de las partes activas. 
 

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las 
masas (conductores de protección conectados a las carcasas de los receptores eléctricos, líneas de 
enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto 
(interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada al tipo de local, características del terreno y 
constitución de los electrodos artificiales). 
 
2.2.2. ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. SEÑALIZACIÓN. 
 
 Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las 
salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán 
permanecer libres de obstáculos. 
 
 Las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza 
y mantenimiento. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos 
de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o 
contaminar el ambiente de trabajo. 
 
 Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un 
mantenimiento periódico. 
 
2.2.3. CONDICIONES AMBIENTALES. 
 
 La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un 
riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
 En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse las condiciones siguientes: 
 
- La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o 
similares estará comprendida entre 17 y 27 ºC. En los locales donde se realicen trabajos 
ligeros estará comprendida entre 14 y 25 ºC.  

- La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales 
donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100. 

- Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de 
aire cuya velocidad exceda los siguientes límites: 
- Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. 
- Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s. 
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- Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s. 
- La renovación mínima del aire de los locales de trabajo será de 30 m3 de aire limpio por hora 
y trabajador en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados 
por humo de tabaco y 50 m3 en los casos restantes.  

- Se evitarán los olores desagradables. 
 
2.2.4. ILUMINACIÓN.  
 
 La iluminación será natural con puertas y ventanas acristaladas, complementándose con 
iluminación artificial en las horas de visibilidad deficiente. Los puestos de trabajo llevarán además 
puntos de luz individuales, con el fin de obtener una visibilidad notable. Los niveles de 
iluminación mínimos establecidos (lux) son los siguientes: 
 
- Areas o locales de uso ocasional: 50 lux 
- Areas o locales de uso habitual: 100 lux 
- Vías de circulación de uso ocasional: 25 lux. 
- Vías de circulación de uso habitual: 50 lux. 
- Zonas de trabajo con bajas exigencias visuales: 100 lux. 
- Zonas de trabajo con exigencias visuales moderadas: 200 lux. 
- Zonas de trabajo con exigencias visuales altas: 500 lux. 
- Zonas de trabajo con exigencias visuales muy altas: 1000 lux. 
 
 La iluminación anteriormente especificada deberá poseer una uniformidad adecuada, 
mediante la distribución uniforme de luminarias, evitándose los deslumbramientos directos por 
equipos de alta luminancia. 
 
 Se instalará además el correspondiente alumbrado de emergencia y señalización con el fin 
de poder iluminar las vías de evacuación en caso de fallo del alumbrado general. 
 
2.2.5. SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO. 
 
 En el local se dispondrá de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible por 
los trabajadores. 
 
 Se dispondrán vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo, 
provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, con una capacidad suficiente 
para guardar la ropa y el calzado. Si los vestuarios no fuesen necesarios, se dispondrán colgadores 
o armarios para colocar la ropa. 
 
 Existirán aseos con espejos, retretes con descarga automática de agua y papel higiénico y 
lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otros sistema de 
secado con garantías higiénicas. Dispondrán además de duchas de agua corriente, caliente y fría, 
cuando se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada 
sudoración. Llevarán alicatados los paramentos hasta una altura de 2 m. del suelo, con baldosín 
cerámico esmaltado de color blanco. El solado será continuo e impermeable, formado por losas 
de gres rugoso antideslizante. 
 
 Si el trabajo se interrumpiera regularmente, se dispondrán espacios donde los trabajadores 
puedan permanecer durante esas interrupciones, diferenciándose espacios para fumadores y no 
fumadores. 
 
2.2.6. MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS. 
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 El lugar de trabajo dispondrá de material para primeros auxilios en caso de accidente, que 
deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores y a los 
riesgos a que estén expuestos. 
 
 Como mínimo se dispondrá, en lugar reservado y a la vez de fácil acceso, de un botiquín 
portátil, que contendrá en todo momento, agua oxigenada, alcohol de 96, tintura de yodo, 
mercurocromo, gasas estériles, algodón hidrófilo, bolsa de agua, torniquete, guantes esterilizados 
y desechables, jeringuillas, hervidor, agujas, termómetro clínico, gasas, esparadrapo, apósitos 
adhesivos, tijeras, pinzas, antiespasmódicos, analgésicos y vendas.  
 
3. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
3.1. INTRODUCCION. 
 
 La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la 
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo. 
 
 De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que 
fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. 
Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada 
señalización de seguridad y salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse 
suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva. 
 
 Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo, 
entendiendo como tales aquellas señalizaciones que referidas a un objeto, actividad o situación 
determinada, proporcionen una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el 
trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una 
comunicación verbal o una señal gestual. 
 
3.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO. 
 
 La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos 
de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más 
eficaz posible, teniendo en cuenta: 
 
- Las características de la señal. 
- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 
- La extensión de la zona a cubrir. 
- El número de trabajadores afectados. 
 
 Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de 
caída de personas, choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico, presencia 
de materias inflamables, tóxicas, corrosivas o riesgo biológico, podrá optarse por una señal de 
advertencia de forma triangular, con un pictograma característico de color negro sobre fondo 
amarillo y bordes negros. 
 
 Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante 
franjas continuas de color blanco o amarillo. 
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 Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo. 
  
 La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los 
equipos de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de forma 
cuadrada o rectangular, con un pictograma característico de color blanco sobre fondo verde.  
 
 La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una 
situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada 
o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una 
comunicación verbal. 
 
 Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y 
verificados regularmente. 
 
4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 
 
4.1. INTRODUCCION. 
 
 La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la 
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo. 
 
 De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que 
fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. 
Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o utilización de los equipos de 
trabajo puestos a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para la 
seguridad o salud de los mismos. 
 Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, entendiendo como tales cualquier máquina, aparato, instrumento o 
instalación utilizado en el trabajo. 
 
4.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO. 
 
 El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se 
pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y 
convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los 
trabajadores al utilizar dichos equipos. 
 
 Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o 
reglamentaria que les sea de aplicación. 
 
 Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los 
siguientes factores: 
 
- Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar. 
- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo. 
- En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados. 
 
 Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los 
equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones 
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adecuadas. Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de 
los equipos de trabajo se realizará tras haber parado o desconectado el equipo. Estas operaciones 
deberán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.  
 
 El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e 
información adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La información, 
suministrada preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones 
relativas a: 
 
- Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta 
las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización anormales y 
peligrosas que puedan preverse. 

- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la 
utilización de los equipos de trabajo. 

 
4.2.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO.  
 Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la 
seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos como 
consecuencia de una manipulación involuntaria. 
 
 Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita 
su parada total en condiciones de seguridad. 
 
 Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones 
deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos. 
 
 Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o 
líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o 
extracción cerca de la fuente emisora correspondiente. 
 
 Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y 
sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios. 
 
 Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de 
accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que 
impidan el acceso a las zonas peligrosas. 
 
 Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar 
adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse. 
 
 Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas 
deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de 
los trabajadores. 
 
 Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos 
contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo por 
ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados 
para limitar, en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos. 
 
 Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión 
entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los 
mismos. 
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 La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las 
instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que todas sus 
protecciones y condiciones de uso son las adecuadas. 
 
 Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de 
trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a 
sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas. 
 
4.2.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO MOVILES.  
 
 Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con 
ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una estructura de 
protección que impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto de vuelta o una 
estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados cuando 
el equipo pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta. No se requerirán estas estructuras de 
protección cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su empleo. 
 
 Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una 
cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que 
garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y 
determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el 
asiento de conducción en buenas condiciones.  
 
 Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, 
con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica de 
advertencia. En cualquier caso, su conducción estará reservada a los trabajadores que hayan 
recibido una información específica. 
 
4.2.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO PARA ELEVACION DE CARGAS. 
 
 Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las 
tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los aparatos de 
izar estarán equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores 
eléctricos estarán provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán de 
acero con ”pestillos de seguridad“ y los carriles para desplazamiento estarán limitados a una 
distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos. 
 
 Deberá figurar claramente la carga nominal. 
 
 Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se 
suelte o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la presencia 
de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores 
deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque. 
 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h. 
 
4.2.4. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN 
GENERAL. 
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Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia 
adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores 
en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
 

Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
 

Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de 
peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha. 
 

Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su 
puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de contacto 
eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno. 
 

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con 
el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la 
llave de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 
 
 Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán 
limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 
 

Se prohibe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, 
para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 
 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes 
(taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 
 

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico. 
 

Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma 
general). 
 
 No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría 
inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado. 
 
 Se prohibe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hinca, en 
prevención de golpes y atropellos. 
 
 Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura 
y barandillas de protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de encauzadores 
antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, 
se instalarán bandejas de recogida de objetos desprendidos. 
 
 Los compresores serán de los llamados ”silenciosos“ en la intención de disminuir el nivel 
de ruido. La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 
m. Las mangueras estarán en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que 
puedan producir un reventón. 
 
 Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán 
cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los 
pisones mecánicos se guiarán avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. 
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Para realizar estas tareas se utilizará faja elástica de protección de cintura, muñequeras bien 
ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruido y una mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 
4.2.5. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA 
HERRAMIENTA. 
 
 Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y 
sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa. 
 
 Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 
 
 Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante 
carcasas antideflagrantes. Se prohibe la utilización de máquinas accionadas mediante 
combustibles líquidos en lugares cerrados o de ventilación insuficiente. 
 
 Se prohibe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 
eléctricos. 
 
 Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux. 
 
 En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las 
herramientas que lo produzcan. 
 
 Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no 
se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción de los 
que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc). Bajo ningún concepto 
se retirará la protección del disco de corte, utilizándose en todo momento gafas de seguridad 
antiproyección de partículas. Como normal general, se deberán extraer los clavos o partes 
metálicas hincadas en el elemento a cortar. 
 
 Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que no 
hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas de ladrillo 
hueco y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo. 
 
 Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre las 
brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola maniobra y 
taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y discos. 
 
 Las pulidoras y abrillantadoras de suelos, lijadoras de madera y alisadoras mecánicas 
tendrán el manillar de manejo y control revestido de material aislante y estarán dotadas de aro de 
protección antiatrapamientos o abrasiones. 
 
 En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de 
mano, no se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente soldadas, 
se soldará en un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el entorno vertical de 
puesto de trabajo, no se dejará directamente la pinza en el suelo o sobre la perfilería, se escogerá 
el electrodo adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán los trabajos de soldadura con 
vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias. 
 
 En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas 
se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al sol ni en 
posición inclinada y los mecheros estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama. Si se 
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desprenden pinturas se trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire libre o en un local 
ventilado. 
 
5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCION. 
 
5.1. INTRODUCCION. 
 
 La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la 
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo. 
 
 De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que 
fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. 
Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las obras 
de construcción. 
 
 Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, entendiendo 
como tales cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o 
ingeniería civil. 
 
 La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Edificación de uso Industrial o Comercial se 
encuentra incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la clasificación a) Excavación, b) 
Movimiento de tierras, c) Construcción, d) Montaje y desmontaje de elementos 
prefabricados, e) Acondicionamiento o instalación, l) Trabajos de pintura y de limpieza y 
m) Saneamiento. 
 
 Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones: 
 
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 75 millones de 
pesetas. 

 
b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 
c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500. 

 
 Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del 
proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las 
condiciones citadas anteriormente deberá realizarse un estudio completo de seguridad y salud. 
 
5.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
5.2.1. RIESGOS MAS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. 
 
Los Oficios más comunes en las obras de construcción son los siguientes: 
 
- Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 
- Relleno de tierras. 
- Encofrados. 
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- Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 
- Trabajos de manipulación del hormigón. 
- Montaje de estructura metálica 
- Montaje de prefabricados. 
- Albañilería. 
- Cubiertas. 
- Alicatados. 
- Enfoscados y enlucidos. 
- Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables. 
- Carpintería de madera, metálica y cerrajería. 
- Montaje de vidrio. 
- Pintura y barnizados. 
- Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra. 
- Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado. 
- Instalación de antenas y pararrayos. 
 
Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación: 
 
- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud 
adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc).  

- Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 
tierras. 

- Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles. 
- Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc). 
- Caída de los encofrados al vacío, caída de personal al caminar o trabajar sobre los fondillos de 
las vigas, pisadas sobre objetos punzantes, etc. 

- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc. 
- Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las 
armaduras. 

- Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones. 
- Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc. 
- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 
- Cuerpos extraños en los ojos, etc. 
- Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo. 
- Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja. 
- Agresión mecánica por proyección de partículas. 
- Golpes. 
- Cortes por objetos y/o herramientas. 
- Incendio y explosiones. 
- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos. 
- Carga de trabajo física. 
- Deficiente iluminación. 
- Efecto psico-fisiológico de horarios y turno. 
 
5.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL. 
  

Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos 
(vuelo, atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales 
inflamables, prohibido fumar, etc), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio 
del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de 
cinturón de seguridad, etc). 
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 Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería 
metálica, piezas prefabricadas, carpintería metálica y de madera, vidrio, pinturas, barnices y 
disolventes, material eléctrico, aparatos sanitarios, tuberías, aparatos de calefacción y 
climatización, etc). 
 
 Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los 
elementos de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para 
protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad. 
 
 El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos 
mediante eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero 
ordenará las maniobras. 
 
 El transporte de elementos pesados (sacos de aglomerante, ladrillos, arenas, etc) se hará 
sobre carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos. 
 
 Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de 
trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la formación 
de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 
 

Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar 
trabajos en altura. 
 

La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la 
adecuada, delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de 
trabajo, las separaciones entre máquinas y equipos, etc. 
 
El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos 

forzados. 
 
Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo están en 

posición inestable. 
 
Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como un 

ritmo demasiado alto de trabajo. 
 
Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad. 

 
Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes. 

 
Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen 

estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro. 
 
 La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 
lux. 
 

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre 
ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras. Se 
resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de trabajo 
se empape de líquidos evaporables. 
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Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el 
fin de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por radiación, 
dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), 
vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de 
recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes. 

 
El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la 

actividad y de las contracciones musculares. 
 
Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o 

alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de 
obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y 
recubrimiento o aislamiento de las partes activas. 
 
Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas 

(conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de 
corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las 
condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalación provisional). 
Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en una zona de seguridad. 
 
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán 

del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como el número 
máximo de personas que puedan estar presentes en ellos. 
 
En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran 

iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 
 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en 

todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
 

5.2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO 
 
Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 
 
 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 
grietas o movimientos del terreno. 
 
 Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 
excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además 
mediante una línea esta distancia de seguridad. 
 
 Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su 
situación ofrezcan el riesgo de desprendimiento. 
 
 La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de 
control. No se utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y 
guardabarros. 
 
 Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados. 
 
 Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un 
solape mínimo de 2 m. 
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 La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 
excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados. 
 
Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y 

compactando mediante zahorras. 
 
 El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, anclada 
en la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes. 
 
Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) el 

perímetro en prevención de derrumbamientos. 
 
 Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las 
zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
 
 En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes 
condiciones: 
 
  Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y 
puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos. 
 
  La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al limite marcado 
en los planos. 
 
  La distancia  de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, queda 
fijada en 5 m.,, en zonas accesibles durante la construcción. 
 
  Se prohibe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en 
proximidad con la línea eléctrica. 
 
Relleno de tierras. 
 
  Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior. 
 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. 
 

Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso. 
 
 Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.  
 
 Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco. 
 
Encofrados. 
 
 Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente se procederá durante 
la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 
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El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se efectuará a través de escaleras de 

mano reglamentarias. 
 

Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de losas horizontales, para impedir 
la caída al vacío de las personas. 
 
 Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán, según 
casos. 
 
 Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 
mediante la ubicación de redes de protección. 
 
Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 
 
 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m. 
 

Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco 
(o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 
 

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical.  
 
 Se prohibe trepar por las armaduras en cualquier caso. 
 
 Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas 
las redes de protección. 
 
 Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas. 
 
Trabajos de manipulación del hormigón. 
 
 Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación 
de vuelcos. 
 
 Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde 
de la excavación. 
 

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 
sustenta. 
 
 Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones. 
 
 La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las 
partes susceptibles de movimiento. 
 
 Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 
establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablones, que se 
dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 
 
 El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de 
hormigonado"  
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 En el momento en el que el forjado lo permita, se izará en torno a los huecos el peto 
definitivo de fábrica, en prevención de caídas al vacío.  
 
 Se prohibe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), 
en prevención de caídas a distinto nivel. 
 
Montaje de estructura metálica. 
 
 Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas, 
estableciendo capas hasta una altura no superior al 1'50 m. 
 
 Una vez montada la "primera altura" de pilares, se tenderán bajo ésta redes horizontales 
de seguridad.  
 
 Se prohibe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se  hayan concluido 
los cordones de soldadura. 
 
 Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de 
soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra 
intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de 
seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería. 
 
 Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 
 
 Se prohibe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 
 
 Se prohibe trepar directamente por la estructura y desplazarse sobre las alas de una viga 
sin atar el cinturón de seguridad. 
 
 El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de 
mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal 
forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco. 
 
 El riesgo de caída al  vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de 
horca (o de bandeja). 
 
Montaje de prefabricados. 
 
 El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación 
del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm., 
de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios 
(metálicos, tubulares de borriquetas). 
 
 Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en 
prevención del riesgo de desplome. 
  
 Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por 
capas de tal forma que no dañen los elementos de enganche para su izado. 
 
 Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos 
superiores a 60 Km/h. 
 
Albañilería. 
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 Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente 
cada dos plantas, para la prevención de caídas. 
 
 Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará 
próximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor 
resistencia. 
 
 Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido 
montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 
 

Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 
90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
 
Cubiertas. 
 
 El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca alrededor del edificio. 
No se permiten caídas sobre red superiores a los 6 m. de altura. 
 
 Se paralizarán los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 
km/h., lluvia, helada y nieve. 
 
Alicatados. 
 
 El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas, se ejecutará en vía húmeda, para evitar 
la formación de polvo ambiental durante el trabajo. 
 
 El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales abiertos o a la 
intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 
 
Enfoscados y enlucidos. 
 
 
 Las "miras", reglas, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al 
caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quién lo 
transporta, para evitar los golpes a otros operarios, los tropezones entre obstáculos, etc. 
 
 Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección 
de "garbancillo" sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el paso. 
 
Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables. 
 
 El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda, en evitación de lesiones por 
trabajar en atmósferas pulverulentas. 
 
 Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, 
correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro, que no se romperán hasta la hora de 
utilizar su contenido. 
 
 Los lodos producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y 
eliminados inmediatamente de la planta. 
 
Carpintería de madera, metálica y cerrajería. 
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 Los recortes de madera y metálicos, objetos punzantes, cascotes y serrín producidos 
durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las tolvas de vertido, o mediante bateas 
o plataformas emplintadas amarradas del gancho de la grúa. 
 
 Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas 
y vuelcos. 
 
 Los listones horizontales inferiores contra deformaciones, se instalarán a una altura en 
torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca, preferentemente, para hacerlos más visibles y 
evitar los accidentes por tropiezos. 
 
 El "cuelgue" de hojas de puertas o de ventanas, se efectuará por un mínimo de dos 
operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 
 
Montaje de vidrio. 
 
  Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio. 
 
 Los tajos se mantendrán libres de fragmentos de vidrio, para evitar el riesgo de cortes. 
  
 La manipulación de las planchas de vidrio, se ejecutará con la ayuda de ventosas de 
seguridad. 
 
 Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para 
significar su existencia. 
 
Pintura y barnizados. 
 
 Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas 
tóxicas o explosivas. 
 
 Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los 
que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 
 
 Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el 
riesgo de caída desde alturas. 
 
 Se prohibe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa por 
ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en 
prevención de atrapamientos o caídas desde altura. 
 
 Se prohibe realizar "pruebas de funcionamiento" en las instalaciones, tuberías de presión, 
equipos motobombas, calderas, conductos, etc. durante los trabajos de pintura de señalización o 
de protección de conductos. 
 
Instalación eléctrica provisional de obra. 
 
 El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención 
de los riesgos por montajes incorrectos. 
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 El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha 
de soportar. 
 
 Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, 
repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos. 
 
 La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de 
planta, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 
 
 El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los 
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
 
 Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancas antihumedad. 
 
 Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse 
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
 
 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 
 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 
 Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 
paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes. 
 

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una 
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante. 
 
 Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 
blindadas para intemperie. 
 
 La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los 
contactos eléctricos directos. 
 
 Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
 
 300 mA. Alimentación a la maquinaria. 
 30 mA.  Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
 30 mA.  Para las instalaciones eléctricas de alumbrado. 
 
 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
 
 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
 
 La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
 
 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. 
 
 La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 
 



 Pàg: 196 

- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla 
dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión 
normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V. 

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 
disminuir sombras. 

- Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros. 

 
 No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.  
 
 No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden 
pelarse y producir accidentes. 
 
 No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos 
longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La 
inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico. 
 
Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado. 
 El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre, se realizará inclinando 
la carga hacia atrás, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, 
en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados o iluminados a 
contra luz. 
 
 Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
 
 Se prohibe soldar con plomo, en lugares cerrados, para evitar trabajos en atmósferas 
tóxicas. 
 
Instalación de antenas y pararrayos. 
 
 Bajo condiciones meteorológicas extremas, lluvia, nieve, hielo o fuerte viento, se 
suspenderán los trabajos. 
 
 Se prohibe expresamente instalar pararrayos y antenas a la vista de nubes de tormenta 
próximas. 
 
 Las antenas y pararrayos se instalarán con ayuda de la plataforma horizontal, apoyada 
sobre las cuñas en pendiente de encaje en la cubierta, rodeada de barandilla sólida de 90 cm. de 
altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié, dispuesta según detalle de planos. 
 
 Las escaleras de mano, pese a que se utilicen de forma "momentánea", se anclarán 
firmemente al apoyo superior, y estarán dotados de zapatas antideslizantes, y sobrepasarán en 1 
m. la altura a salvar. 
 
 Las líneas eléctricas próximas al tajo, se dejarán sin servicio durante la duración de los 
trabajos.   
 
5.2.4. MEDIDAS ESPECIFICAS PARA TRABAJOS EN LA PROXIMIDAD DE 
INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSION. 
 
Los Oficios más comunes en las instalaciones de alta tensión son los siguientes. 
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- Instalación de apoyos metálicos o de hormigón. 
- Instalación de conductores desnudos. 
- Instalación de aisladores cerámicos. 
- Instalación de crucetas metálicas. 
- Instalación de aparatos de seccionamiento y corte (interruptores, seccionadores, fusibles, etc). 
- Instalación de limitadores de sobretensión (autoválvulas pararrayos). 
- Instalación de transformadores tipo intemperie sobre apoyos. 
- Instalación de dispositivos antivibraciones. 
- Medida de altura de conductores. 
- Detección de partes en tensión. 
- Instalación de conductores aislados en zanjas o galerías. 
- Instalación de envolventes prefabricadas de hormigón. 
- Instalación de celdas eléctricas (seccionamiento, protección, medida, etc). 
- Instalación de transformadores en envolventes prefabricadas a nivel del terreno. 
- Instalación de cuadros eléctricos y salidas en B.T. 
- Interconexión entre elementos. 
- Conexión y desconexión de líneas o equipos. 
- Puestas a tierra y conexiones equipotenciales. 
- Reparación, conservación o cambio de los elementos citados. 
 
Los Riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación. 
 
- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud 
adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc).  

- Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 
tierras. 

- Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles. 
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc). 
- Golpes. 
- Cortes por objetos y/o herramientas. 
- Incendio y explosiones. Electrocuciones y quemaduras. 
- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos. 
- Contacto o manipulación de los elementos aislantes de los transformadores (aceites 
minerales, aceites a la silicona y piraleno). El aceite mineral tiene un punto de inflamación 
relativamente bajo (130º) y produce humos densos y nocivos en la combustión. El aceite a la 
silicona posee un punto de inflamación más elevado (400º). El piraleno ataca la piel, ojos y 
mucosas, produce gases tóxicos a temperaturas normales y arde mezclado con otros 
productos. 

- Contacto directo con una parte del cuerpo humano y contacto a través de útiles o 
herramientas. 

- Contacto a través de maquinaria de gran altura. 
- Maniobras en centros de transformación privados por personal con escaso o nulo 
conocimiento de la responsabilidad y riesgo de una instalación de alta tensión. 

 
Las Medidas Preventivas de carácter general se describen a continuación. 
 
 Se realizará un diseño seguro y viable por parte del técnico proyectista. 
 
 Los trabajadores recibirán una formación específica referente a los riesgos en alta tensión. 
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 Para evitar el riesgo de contacto eléctrico se alejarán las partes activas de la instalación a 
distancia suficiente del lugar donde las personas habitualmente se encuentran o circulan, se 
recubrirán las partes activas con aislamiento apropiado, de tal forma que conserven sus 
propiedades indefinidamente y que limiten la corriente de contacto a un valor inocuo (1 mA) y se 
interpondrán obstáculos aislantes de forma segura que impidan todo contacto accidental. 
 
 La distancia de seguridad para líneas eléctricas aéreas de alta tensión y los distintos 
elementos, como maquinaria, grúas, etc no será inferior a 3 m. Respecto a las edificaciones no 
será inferior a 5 m. 
 

 Conviene determinar con la suficiente antelación, al comenzar los trabajos o en la 
utilización de maquinaria móvil de gran altura, si existe el riesgo derivado de la proximidad de 
líneas eléctricas aéreas. Se indicarán dispositivos que limiten o indiquen la altura máxima 
permisible.  

 
Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad para los operarios encargados de realizar 

trabajos en altura. 
 
 Todos los apoyos, herrajes, autoválvulas, seccionadores de puesta a tierra y elementos 
metálicos en general estarán conectados a tierra, con el fin de evitar las tensiones de paso y de 
contacto sobre el cuerpo humano. La puesta a tierra del neutro de los transformadores será 
independiente de la especificada para herrajes. Ambas serán motivo de estudio en la fase de 
proyecto. 
 
 Es aconsejable que en centros de transformación el pavimento sea de hormigón ruleteado 
antideslizante y se ubique una capa de grava alrededor de ellos (en ambos casos se mejoran las 
tensiones de paso y de contacto). 
 
 Se evitará aumentar la resistividad superficial del terreno. 
 
 En centros de transformación tipo intemperie se revestirán los apoyos con obra de 
fábrica y mortero de hormigón hasta una altura de 2 m y se aislarán las empuñaduras de los 
mandos. 
 
 En centros de transformación interiores o prefabricados se colocarán suelos de láminas 
aislantes sobre el acabado de hormigón. 
 
 Las pantallas de protección contra contacto de las celdas, aparte de esta función, deben 
evitar posibles proyecciones de líquidos o gases en caso de explosión, para lo cual deberán ser de 
chapa y no de malla. 
 
 Los mandos de los interruptores, seccionadores, etc, deben estar emplazados en lugares 
de fácil manipulación, evitándose postura forzadas para el operador, teniendo en cuenta que éste 
lo hará desde el banquillo aislante. 
 
 Se realizarán enclavamientos mecánicos en las celdas, de puerta (se impide su apertura 
cuando el aparato principal está cerrado o la puesta a tierra desconectada), de maniobra (impide la 
maniobra del aparato principal y puesta a tierra con la puerta abierta), de puesta a tierra (impide el 
cierre de la puesta a tierra con el interruptor cerrado o viceversa), entre el seccionador y el 
interruptor (no se cierra el interruptor si el seccionador está abierto y conectado a tierra y no se 
abrirá el seccionador si el interruptor está cerrado) y enclavamiento del mando por candado. 
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 Como recomendación, en las celdas se instalarán detectores de presencia de tensión y 
mallas protectoras quitamiedos para comprobación con pértiga. 
 
 En las celdas de transformador se utilizará una ventilación optimizada de mayor eficacia 
situando la salida de aire caliente en la parte superior de los paneles verticales. La dirección del 
flujo de aire será obligada a través del transformador. 
 
 El alumbrado de emergencia no estará concebido para trabajar en ningún centro de 
transformación, sólo para efectuar maniobras de rutina. 
 
 Los centros de transformación estarán dotados de cerradura con llave que impida el 
acceso a personas ajenas a la explotación. 
 
 Las maniobras en alta tensión se realizarán, por elemental que puedan ser, por un 
operador y su ayudante. Deben estar advertidos que los seccionadores no pueden ser 
maniobrados en carga. Antes de la entrada en un recinto en tensión deberán comprobar la 
ausencia de tensión mediante pértiga adecuada y de forma visible la apertura de un elemento de 
corte y la puesta a tierra y en cortocircuito del sistema. Para realizar todas las maniobras será 
obligatorio el uso de, al menos y a la vez, dos elementos de protección personal: pértiga, guantes 
y banqueta o alfombra aislante, conexión equipotencial del mando manual del aparato y 
plataforma de maniobras.  
 
 Se colocarán señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo. 
 
5.3. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
 Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será un técnico competente integrado 
en la dirección facultativa. 
 
 Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán 
asumidas por la dirección facultativa. 
 
 En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra. 
 
 Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad 
laboral competente. 
 
 
6. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION 
INDIVIDUAL. 
 
6.1. INTRODUCCION. 
 
 La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el 
cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de 
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protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 
trabajo. 
 
 Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas 
mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se 
encuentran las destinadas a garantizar la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de 
protección individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su 
seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de medios de 
protección colectiva o la adopción de medidas de organización en el trabajo. 
 
6.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO. 
 
 Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se 
desarrollan. 
 
6.2.1. PROTECTORES DE LA CABEZA. 
 
- Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de proteger a 
los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos. 

- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. 
- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo. 
- Mascarilla antipolvo con filtros protectores. 
- Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica. 
 
6.2.2. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS. 
 
- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones). 
- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón. 
- Guantes dieléctricos para B.T. 
- Guantes de soldador. 
- Muñequeras. 
- Mango aislante de protección en las herramientas. 
 
6.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS. 
 
- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas. 
- Botas dieléctricas para B.T. 
- Botas de protección impermeables. 
- Polainas de soldador. 
- Rodilleras. 
 
6.2.4. PROTECTORES DEL CUERPO. 
 
- Crema de protección y pomadas. 
- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas. 
- Traje impermeable de trabajo. 
- Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A. 
- Fajas y cinturones antivibraciones. 
- Pértiga de B.T. 
- Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T. 
- Linterna individual de situación. 
- Comprobador de tensión. 
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6.2.5. EQUIPOS ADICIONALES DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN LA 
PROXIMIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSION. 
 
 
- Casco de protección aislante clase E-AT. 
- Guantes aislantes clase IV. 
- Banqueta aislante de maniobra clase II-B o alfombra aislante para A.T. 
- Pértiga detectora de tensión (salvamento y maniobra). 
- Traje de protección de menos de 3 kg, bien ajustado al cuerpo y sin piezas descubiertas 
eléctricamente conductoras de la electricidad. 

- Gafas de protección. 
- Insuflador boca a boca. 
- Tierra auxiliar. 
- Esquema unifilar 
- Placa de primeros auxilios. 
- Placas de peligro de muerte y E.T. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1 Pa Suministre i col.locació de cartell reglamentari d'obra.

Total pa  ......: 1,000 24,30 24,30

1.2 Pa Escomeses provisionals d'aigua i llum a l'obra.

Total pa  ......: 1,000 81,00 81,00

1.3 Pa Donandes les caracteristiques especials de la construcció, cadascun dels industrials aportarà
les mesures corresponents de seguretat a l'obra.

Total pa  ......: 1,000 0,62 0,62

Total pressupost parcial nº 1 PRELIMINARS : 105,92

Pressupost parcial nº 1 PRELIMINARS
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import

PARC-BAR AMPOSTA Pàgina 1



2.1 M3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics, càrrega mecànica sobre
camió i transport a l'abocador autoritzat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 285,37 0,60 171,222zona pergola-edifici
1 34,57 1,00 34,570base mur

205,792 205,792

Total m3  ......: 205,792 17,00 3.498,46

2.2 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics i terres als costats per a posterior tapat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 10,00 0,40 0,60 2,400

2,400 2,400

Total m3  ......: 2,400 2,15 5,16

2.3 M3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 156,00 0,20 31,200zona pergola

31,200 31,200

Total m3  ......: 31,200 20,80 648,96

2.4 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM. Inclos col.locació
previa de full de geotextil.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 307,35 0,15 46,103total
1 156,00 0,15 23,400zona pergola

69,503 69,503

Total m3  ......: 69,503 24,86 1.727,84

Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES : 5.880,42

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import

PARC-BAR AMPOSTA Pàgina 2



3.1 Ut Fonamentació amb pilotatges metal.lics cargolats, tipus TECHNO PIEUX, o similar, amb
maquinaria hidraulica, format per una barra metal.ica de secció circular ø 90mm, i un gruix de
paret de 5mm, amb hèlix perimetral soldades de fàbrica de ø 305mm. fabricat en acer  i
galvanitzat en calent amb una galvanització de 610g/m2. Aplicació de TECHNO protecció
catòdica TPSA, per a reduir al màxim la corrosió de l'estructura metal.lica soterrada.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

10 10,000

10,000 10,000

Total ut  ......: 10,000 943,22 9.432,20

3.2 Ut Fonamentació per a pilars exteriors de pergola, formats per pilots metal.lics HEB-100 (1200mm)
i pletina de 200x200x10mm. Inclos part proporcional de perforació de terreny compacte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

12 12,000

12,000 12,000

Total ut  ......: 12,000 97,20 1.166,40

Total pressupost parcial nº 3 FONAMENTS : 10.598,60

Pressupost parcial nº 3 FONAMENTS
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import

PARC-BAR AMPOSTA Pàgina 3



4.1 Ut Estructura principal amb fusta laminada d'abet G124h, tipus SINDAR o similar, formada per
pilars de 160x160mm, bigues primaries de secció 140x240mm i biguetes de secció 80x160mm,
intereix de 625mm, mecànitzat amb control numèric. Inclos  ferratges. Segons CTE SE-M, R-30.
Preu montatge de l'estructura 1.800,00€.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 6.774,73 6.774,73

4.2 Ut Estructura per a forjat sanitari, tipus SINDAR o similar, formada per biguetes de fusta laminada,
abet, de secció 80x240mm, intereix 500mm i biges principals de secció 200x320mm, mecanitzat
amb control numèric. Inclòs feratges. Segons CTE SE-M, R-30.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 4.913,40 4.913,40

4.3 M2 Formació de coberta, tipus SINDAR ECO-ROOF 80, o similar, format per tauler OSB/3 de 18mm,
aïllament tèrmic de 60mm amb celulosa STEICO ROOF, formació de pendents (1,5%)amb fusta
de pi tractat amb autoclau i acabat amb tauler de "virutes" orientades OSB/4 de 18mm,
U044w/(m2k). Inclos feratges i deixat per a posterior acabat de coberta.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 135,50 135,500

135,500 135,500

Total m2  ......: 135,500 32,50 4.403,75

4.4 M2 Formació de forjat sanitari, tipus SINDAR ECO-FLOOR 60, o similar, amb biguetes ocultes,
tauler OSB/4 de 18mm, aïllament tèrmic de 60mm de celulosa STEICO FLEX, entre biguetes i
acabat amb tauler OSB/3, U=0, 41w/(m2k). Inlcos ferratges i deixat per a posterior pavimentat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 128,00 128,000

128,000 128,000

Total m2  ......: 128,000 33,74 4.318,72

Total pressupost parcial nº 4 ESTRUCTURA : 20.410,60

Pressupost parcial nº 4 ESTRUCTURA
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import

PARC-BAR AMPOSTA Pàgina 4



5.1 M2 Tancament vertical exterior, tipus SINDAR o similar, format per tauler OSB/4 18mm, lasurat,
montants de fusta  50x100mm, cada 625mm, aïllament tèrmic amb llana de roca 80mm i acabat
interior amb tauler OSB/4 18mm. Inclos ferratges.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 11,50 11,500magatzem

11,500 11,500

Total m2  ......: 11,500 42,52 488,98

5.2 Ml Tancament vertical exterior, tipus SINDAR o similar, entre la coberta i la fusteria exterior, format
per tauler OSB/4 12mm, lasurat, montants de 40x80mm cada 625mm, aïllament tèrmic entre
montants amb llana de roca de 80mm i acabat interior amb tauler OSB/4 18mm. Inclos ferratges.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 28,00 28,000

28,000 28,000

Total ml  ......: 28,000 67,21 1.881,88

5.3 M2 Divisoria vertical interior, tipus SINDAR o similar, format per tauler OSB/4 18mm, muntants de
68x68mm cada 625mm, aïllament acustic amb llana de roca de 60mm densitat 70kg/m3,m entre
montants i acabat amb tauler OSB/4 18mm. Inclos ferratges.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 62,50 62,500

62,500 62,500

Total m2  ......: 62,500 24,48 1.530,00

5.4 M3 Mur de pedra en sec realitzat manualment (escollera 10-30kg), format per fonament
(18,20x2,00x0,50m) i mur de (17,00x3,45x0,70m).Inclos elements de recepció-conexió de
l'estructura, tancaments i divisories de l'edifici.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 65,29 65,290

65,290 65,290

Total m3  ......: 65,290 141,61 9.245,72

Total pressupost parcial nº 5 TANCAMENTS I DIVISORIES : 13.146,58

Pressupost parcial nº 5 TANCAMENTS I DIVISORIES
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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6.1 M2 Membrana tipus Giscolene 120 o similar, de gruix 1,2 mm, impermeabilitzant de cautxo sintetic
EPDM vulcanitzat, flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de fibra de vidre,
fixada al suport. Inclos formació de capa de protecció amb palet de riera.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 158,29 158,290

158,290 158,290

Total m2  ......: 158,290 11,15 1.764,93

Total pressupost parcial nº 6 COBERTA : 1.764,93

Pressupost parcial nº 6 COBERTA
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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7.1 M2 Parquet de roure de 14mm de gruix, aïllament acustic de 5mm tipus STEICO UNDERFLOOR o
similar, inclos junta d'acabament entre paviment i mur de pedra.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 128,00 128,000

128,000 128,000

Total m2  ......: 128,000 24,17 3.093,76

7.2 M2 Formació de paviment per a zona de pergola, format per full de PVC Galga 200, per a protecció
d'humitats, estructura de fusta de pí(segons diseny de projecte) de secció 50x50mm, tractada
amb autoclau i lasurat  i replé de pastilles amb formigó HM-25N/mm2 amb fibres, acabat
remolinat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 156,00 156,000zona pergola

156,000 156,000

Total m2  ......: 156,000 18,75 2.925,00

Total pressupost parcial nº 7 PAVIMENTS : 6.018,76

Pressupost parcial nº 7 PAVIMENTS
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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8.1 Ut Pergola amb fusta de pi, tipus SINDAR o similar, tractat en autoclau, formada per pilars de
160x160mm, bigues primaries de 100x200mm, biguetes de 60x120mm cada 418mm. Inclòs
ferratges.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 6.053,31 6.053,31

Total pressupost parcial nº 8 PERGOLA : 6.053,31

Pressupost parcial nº 8 PERGOLA
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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9.1 Ut Porta exterior block de 2360x2000mm, formada per tauler OSB/4 18mm, lasurat, estructura
interior de pi 100x45mm i acabat interior amb tauler OSB/4 18mm. Inclòs premarc de pi,
ferratges de tancament.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 1.268,01 1.268,01

9.2 Ut Porta exterior block de 2360x980mm, formada per tauler OSB/4 18mm, lasurat, estructura
interior de pi 100x45mm i acabat interior amb tauler OSB/4 18mm. Inclòs premarc de pi,
ferratges de tancament.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 876,69 876,69

9.3 Ut Porta exterior block de 2360x500mm, formada per tauler OSB/4 18mm, lasurat, estructura
interior de pi 100x45mm i acabat interior amb tauler OSB/4 18mm. Inclòs premarc de pi,
ferratges de tancament.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 447,32 447,32

9.4 Ut Finestres tipus CONFORT-65 FLNADES de Miquel Guarro o similar, de dimensions
2360x3840mm, format per dues fulles fixes i dues correderes. Inclos marc, tapajunts i ferratges
de tancament. Acabat lasurat. Vidre aïllant tipus "Climalit" o similar, de dues llunes stadip de
5+5mm exterior de gruix i cambra d'aire de 8 mm, 4+4 mm interior, col.locat sobre fusta amb
dos juntes de goma. 
(façana oest) El vidre interior de 4+4 mm serà de baixa emissivitat (LE) tipo planitherm 
(façana sud) El vidre interior de 4+4 mm serà de baixa emissivitat (LE) tipo planitherm i el vidre
exterior de 5+5 mm serà de control solar (reflectasol K incoloro)

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

7 7,000

7,000 7,000

Total ut  ......: 7,000 3.247,59 22.733,13

Total pressupost parcial nº 9 FUSTERIA EXTERIOR : 25.325,15

Pressupost parcial nº 9 FUSTERIA EXTERIOR
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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10.1 Ut Porta interior block de 2100x800mm, formada per tauler OSB/4 18mm, lasurat, estructura interior
de pi 100x45mm i acabat interior amb tauler OSB/4 18mm. Inclòs premarc de pi, ferratges de
tancament.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 636,83 636,83

10.2 Ut Porta corredissa interior block de 2580x950mm, formada per tauler OSB/4 18mm, estructura
interior de pi 100x45mm i acabat amb tauler OSB/4 18mm. Inclòs premarc de pi, ferratges de
tancament.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

4 4,000

4,000 4,000

Total ut  ......: 4,000 243,01 972,04

10.3 Ut Mostrador de bar de dimensions 4,58x0,50 - 3,30x0,50 m, amb estructura de fusta de pi, acabat
per la cara exterior (vertical i horitzontal) amb tauler OSB/4 18mm, inclos barra d'acer inoxidable
(reposa peus), socol perimetral d'acer inoxidable de 3mm, encimera amb vidre listral armat
incoloro de 8mm i ferratges per a deixar la partida totalment acabada.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 4.519,32 4.519,32

Total pressupost parcial nº 10 FUSTERIA INTERIOR : 6.128,19

Pressupost parcial nº 10 FUSTERIA INTERIOR
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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11.1 Ut Persianes tipus SOLOTEC de Miquel Guarro (BF) o similar, color RAL-1021, amb lames de 72mm
termolacades. Inclos angles de 60 a 90mm,  otorització, receptor COMBIO 868JA, anemometre
SENSERO 868 JA, mosquitera enrotllable vertical i ferratges per deixar la partida totalment
acabada.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

7 7,000

7,000 7,000

Total ut  ......: 7,000 1.203,38 8.423,66

Total pressupost parcial nº 11 PERSIANES : 8.423,66

Pressupost parcial nº 11 PERSIANES
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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12.1 Ut Aplicació de dues mans de LASUR a tota l'estructura.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 445,56 445,56

12.2 Ut Aplicació de dues mans de LASUR a tota la pergola.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 494,16 494,16

Total pressupost parcial nº 12 PINTURA : 939,72

Pressupost parcial nº 12 PINTURA
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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13.1 Ut Montatge de l'estructura.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 1.458,03 1.458,03

13.2 Ut Montatge de panel de coberta.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 931,55 931,55

13.3 Ut Montatge de l'estructura del forjat sanitari i col.locació de paviment.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 1.417,53 1.417,53

13.4 Ut Montatge de tancament exterior entre coberta i finestres.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 972,04 972,04

13.5 Ut Montatge de tancaments verticals, exteriors i interiors.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 2.770,20 2.770,20

13.6 Ut Montatge de pergola.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 1.377,03 1.377,03

13.7 Ut Suministre de materials per a estructura i pergola a peu d'obra.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 437,46 437,46

Total pressupost parcial nº 13 MONTATGES : 9.363,84

Pressupost parcial nº 13 MONTATGES
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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14.1 M Clavegueró amb tub de PVC de D=160 mm, de paret estructurada, per a conexxió amb xarxa de
clavegueram

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 10,00 10,000

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 15,55 155,50

14.2 Ut Suministre i col.locació de pericó prefabricat PVC de 60x60x60cm.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000

Total ut  ......: 2,000 32,00 64,00

14.3 M Desguàs d'aparell sanitari de tub de polipropile, de paret massissa àrea d'aplicació B, de
diàmetre 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2 2,000lavabo
1 1,000aiguera

3,000 3,000

Total m  ......: 3,000 10,06 30,18

14.4 M Desguàs d'aparell sanitari de tub de polipropile, de paret massissa àrea d'aplicació B, de
diàmetre 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2 2,000wc

2,000 2,000

Total m  ......: 2,000 10,36 20,72

14.5 U Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de polipropile, de diàmetre 32 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 7,13 14,26

14.6 U Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de polipropile, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000.

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 5,50 5,50

14.7 U Lavabo de porcellana vitrificada, serie HALL (327622.0) de Roca o similar, d'amplària de 43cm,
de color blanc, col.locat amb suports murals.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 36,07 36,07

14.8 U Lavabo de porcellana vitrificada, serie HAPPENING (327563.0)de roca o similar, d'amplària 58
cm, de color blanc, col.locat amb suports murals.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 52,51 52,51

14.9 U Inodor de porcellana vitrificada, serie HAPPENING (349567.0) de roca o similar, de sortida
vertical, tanque baix, amb seient i tapa i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,
de color blanc, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 14 SANEJAMENT, BAIXANTS, VENTIL.LACIÓ i SANITARIS
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import

PARC-BAR AMPOSTA Pàgina 14



2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 156,60 313,20

14.10 U Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, serie E-351 de Roca o similar, de
80 cm de llargària, acabat brillant i <=50 cm d'amplària,  col.locada sobre moble

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 50,24 50,24

14.11 U Aixeta monocomandament per a lavabo,serie THESIS (5A3050C00)) de Roca o similar, muntada
superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, amb limitado de caudal, i amb dues
entrades de maniguets.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 66,04 132,08

14.12 U Aixeta mescladora per a aigüera, serie MONOMANDO M2 (5261743K0), muntada superficialment,
de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 65,91 65,91

14.13 U Caixa semisoterrada i subjecta a cantell de sostre sanitari, de xapa galvanitzada amb tapa de
reixa protegida contra insectes de 200x200x300mm, amb obertura de ø 110 mm, colze de 90º i
conexió de tub de PVC ø110 per a ventil.lació de vuit sanitari.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

5 5,000

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 52,66 263,30

14.14 M Baixant pera recollida d'aigues pluvials, fabricats en coure, de ø 100mm, paret 0.6mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2 3,00 6,000

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000 14,01 84,06

14.15 U Bunera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb tapa antigrava metàl.lica, adherida
sobre làmina bituminosa en calent

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 22,42 44,84

Total pressupost parcial nº 14 SANEJAMENT, BAIXANTS, VENTIL.LACIÓ i SANITARIS : 1.332,37

Pressupost parcial nº 14 SANEJAMENT, BAIXANTS, VENTIL.LACIÓ i SANITARIS
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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15.1.- Infrastructura comú de telecomunicacions

15.1.1.- Connexions de serveis

15.1.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de pericó d'entrada prefabricat dotat de ganxos per tracció i
equipat amb marc i tapa, de dimensions interiors 400x400x600 mm, fins a 20 punts d'accés a
usuari (PAU), per unió entre les xarxes d'alimentació de telecomunicació dels diferents
operadors i la infraestructura comú de telecomunicació de l'edifici, col·locat sobre solera de
formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix. Inclús capaigual de conductes, connexions i
acabaments. Completament finalitzat, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral
posterior.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Muntatge de les peces prefabricades.
Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Total Ut  ......: 1,000 270,89 270,89

15.1.1.2 M Subministrament i instal·lació de canalització externa soterrada entre l'arqueta d'entrada i el
registre d'enllaç inferior en l'interior de l'edifici o directament en RITI o RITU, en edificació de
fins a 4 PAU, formada per 3 tubs (1 TB+RDSI, 1 TLCA, 1 reserva) de polietilè de 63 mm de
diàmetre, subministrat en rotllo, resistència a la compressió 450 N, resistència al impacte 20
joules, executada en rasa de 45x75 cm, amb els tubs embeguts en un prisma de formigó en
massa HM-20/B/20/I amb 6 cm de recobriment superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral,
sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior. Inclús p/p de suports separadors de
tubs de PVC col·locats cada 100 cm i fil guia. Completament acabada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les terres.
Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Presentació en sec de tubs. Abocat i
compactació del formigó per formació del prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.

Total m  ......: 0,550 13,56 7,46

Total subcapítol 15.1.1.- Connexions de serveis: 278,35

15.1.2.- Canalitzacions interiors

15.1.2.1 Ut Subministre i instal·lació de registre de finalització de xarxa, format per caixa de plàstic de
300x500x60 mm per TB+RDSI, RTV, TLCA i SAFI. Inclús accesoris, peces especials i fixacions.
Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de mestre de cases.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000BAR

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 37,64 37,64

15.1.2.2 M Subministrament i instal·lació de canalització interior d'usuari encastada per l'interior de
l'habitatge que uneix el registre de terminació de xarxa amb els diferents registres de presa,
formada per 1 tub de PVC flexible, reforçats de 20 mm de diàmetre, resistència a la compressió
320 N, resistència al impacte 2 joules, per l'estesa de cables de servei de ICT. Inclús p/p
d'accessoris, elements de subjecció i fil guia. Completament acabada, sense incloure ajudes de
paleta.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Total m  ......: 53,150 1,20 63,78

15.1.2.3 Ut Subministrament i instal·lació de registre de presa, realitzat mitjançant caixa universal
encastada proveïda de tapa cega en previsió de nous serveis, per BAT o presa d'usuari. Inclús
accessoris, peces especials i fixacions. Totalment muntada, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2 2,000Presa de televisió
1 1,000Presa de telèfon

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000 6,86 20,58

Total subcapítol 15.1.2.- Canalitzacions interiors: 122,00

Total subcapítol 15.1.- Infrastructura comú de telecomunicacions: 400,35

Pressupost parcial nº 15 INSTAL.LACIONS
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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15.2.- Audiovisuals

15.2.1.- Radio-Televisió

15.2.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de sistema individual de TV via terrestre format per: equip
d'antena individual per recepció de senyals de radio (FM) i TV via terrestre (UHF/VHF), fixat
sobre antena de 3,00 m d'alçada; equip d'amplificació i distribució amb font d'alimentació; xarxa
de distribució interior en habitatge formada per canalització i cablejat per la conducció de les
senyals, amb tub flexible de PVC corrugat i cable coaxial; caixes de derivació i 4 bases de presa
per permetre la connexió a elles de receptors de televisió i radio en freqüència modulada,
situades en l'interior de l'habitatge. Inclús ancoratges a parament, connexions de posada a
terra, i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntat,
connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig de l'emplaçament. Subjecció d'antenes i complements mecànics. Muntatge
d'elements. Replanteig i traçat de conductes. Col·locació i fixació de conductes i caixes.
Connexionat de tubs i accessoris. Col·locació del fil de coure guia en totes les canalitzacions.
Estesa de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Total Ut  ......: 1,000 449,64 449,64

15.2.1.2 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa interior d'usuari de 32,17 m de longitud, des del punt
d'accés a usuari (PAU) fins les diferents bases de presa, formada per punt d'accés a usuari
(PAU), repartidor de 4 sortides, cable coaxial RG-6 amb cobertura exterior de PVC i 2 bases de
presa per permetre la connexió a elles de receptors de televisió i radio en freqüència modulada,
situades en l'interior de l'habitatge. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Estesa de cables. Connexionat. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000BAR

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 102,47 102,47

Total subcapítol 15.2.1.- Radio-Televisió: 552,11

15.2.2.- Telefonia bàsica

15.2.2.1 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa interior d'usuari de 15,87 m de longitud, des del punt
d'accés a usuari (PAU) fins les diferents bases de presa, formada per punt d'accés a usuari
(PAU), cable telefònic d'1 parell (1x2x0,50 mm) i 1 base de presa. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Estesa de cables. Connexionat. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Local comercial

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 31,29 31,29

Total subcapítol 15.2.2.- Telefonia bàsica: 31,29

Total subcapítol 15.2.- Audiovisuals: 583,40

15.3.- Instal·lacions elèctriques

15.3.1.- Escomesa - comptador

15.3.1.1 Ut Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en habitatge unifamiliar o local, de
caixa de protecció i mesura TMF1, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador trifàsic, formada
per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent
resistent a l'acció dels llamps ultraviolats, per a instal·lació encastada. Inclús equip complert de
mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació
individual. Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei
subterrània. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa{replanteo}.
Fixació{fijacion}. Connexionat{conexionado}. Col·locació de tubs i peces especials{colocacion}.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Total Ut  ......: 1,000 268,89 268,89

Total subcapítol 15.3.1.- Escomesa - comptador: 268,89

15.3.2.- Quadre distribució - protecció
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15.3.2.1 U Armari metàl.lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col.lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm, col.locat

Total u  ......: 1,000 282,72 282,72

15.3.2.2 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Total u  ......: 2,000 19,85 39,70

15.3.2.3 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Total u  ......: 1,000 38,78 38,78

15.3.2.4 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Total u  ......: 16,000 20,12 321,92

15.3.2.5 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Total u  ......: 2,000 35,50 71,00

15.3.2.6 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Total u  ......: 2,000 20,16 40,32

15.3.2.7 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Total u  ......: 1,000 21,33 21,33

15.3.2.8 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Total u  ......: 1,000 54,68 54,68

15.3.2.9 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Total u  ......: 1,000 106,27 106,27

15.3.2.10 U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Total u  ......: 7,000 50,41 352,87

15.3.2.11 U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Total u  ......: 2,000 90,12 180,24

15.3.2.12 U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Total u  ......: 2,000 183,98 367,96
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15.3.2.13 U Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos
circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores,  marca Merlin Gerin,
ref. 15366 o similar equivalent, instal.lat

Total u  ......: 1,000 54,21 54,21

Total subcapítol 15.3.2.- Quadre distribució - protecció: 1.932,00

15.3.3.- Distribució interior - cablejat

15.3.3.1 M Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 2.800,00 2.800,000Fases+Neutre
1 1.310,00 1.310,000Terra

4.110,000 4.110,000

Total m  ......: 4.110,000 0,73 3.000,30

15.3.3.2 M Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x6 mm2, col.locat en tub

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 100,00 100,000Fases+Neutre
1 50,00 50,000Terra

150,000 150,000

Total m  ......: 150,000 1,38 207,00

15.3.3.3 M Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x10 mm2, col.locat en tub

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 4,80 4,800Fases

4,800 4,800

Total m  ......: 4,800 2,21 10,61

15.3.3.4 M Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en tub

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 15,00 15,000Terra DI
1 60,00 60,000Fases DI

75,000 75,000

Total m  ......: 75,000 3,26 244,50

15.3.3.5 M Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Total m  ......: 1.300,000 3,04 3.952,00

15.3.3.6 M Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gassos tòxics ni
corrossius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Total m  ......: 50,000 0,87 43,50

15.3.3.7 M Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Total m  ......: 50,000 3,91 195,50

15.3.3.8 M Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

Total m  ......: 30,000 2,14 64,20

15.3.3.9 U Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció antihumitat,
encastada

Total u  ......: 5,000 10,32 51,60
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Total subcapítol 15.3.3.- Distribució interior - cablejat: 7.769,21

15.3.4.- Mecanismes

15.3.4.1 Ud Punto de luz sencillo realizado con Interruptor Unipolar Aluminio Fusión de la Serie BJC MEGA,
formado por las refs. 18505, 22705-AF, 22001-AF, tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

Total ud  ......: 5,000 29,73 148,65

15.3.4.2 Ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con Base enchufe 2P + TT Seguridad
Lateral Aluminio Fusión de la Serie BJC MEGA, formada por las refs. 18523, 22723-AF, 22001-AF,
tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V.,
en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo universal con tornillos, totalmente montado e instalado.

Total ud  ......: 9,000 32,34 291,06

15.3.4.3 Ud Punto de regulación luminosa realizado con Regulador Conmutador Incandescencia Aluminio
Fusión de la Serie BJC MEGA, formado por las refs. 21538, 22748-AF, 22001-AF, tubo PVC
corrugado de M= 20 mm./gp. 5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tension nominal
de 750 V. y seccion 1,5 mm2. incluido caja de registro, totalmente montado e instalado.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3 3,000Regulador enllumenat zona
taules

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 87,46 262,38

Total subcapítol 15.3.4.- Mecanismes: 702,09

15.3.5.- Instal.lació de terra.

15.3.5.1 Ud Ud. Terra equipotencial per a banys, realitzada amb conductor de 4 mm2. sense protecció
mecànica i 2,5 mm2. amb protecció mecància, connexionat a les canalitzacions metàl.liques
existents i les mases dels aparells sanitaris metàl.lics i tots els altres elements conductors
accessibles d'acord al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió actualment en vigor. ITC-BT
18.

Total Ud  ......: 2,000 44,17 88,34

15.3.5.2 U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm
de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Total u  ......: 4,000 15,23 60,92

15.3.5.3 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Total m  ......: 57,000 6,41 365,37

15.3.5.4 U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col.locat superficialment

Total u  ......: 1,000 14,41 14,41

Total subcapítol 15.3.5.- Instal.lació de terra.: 529,04

Total subcapítol 15.3.- Instal·lacions elèctriques: 11.201,23

15.4.- Calefacció, climatització i A.C.S.

15.4.1 U Instal.lació geotèrmica per climatitzar bar. Generació de potència tèrmica, formada per dos
equips de 4 kW de potència tèrmica cadascun, un d'ells amb generació d'aigua calenta sanitaria
inclosa. Inclou una unitat Nibe, model 1010-4 monofàsica a 230 V per ubicar al fals sostre i
impulsió a conductes. Una unitat Nibe, model 1012-4 VVB monofàsica a 230 V, per ubicar al fals
sostre i impulsió a conductes. Amb generació d'ACS. Acumulador Nibe de 80 litres.
Bescanviador amb el subsòl. 9 unitats de bescanviador piton de 6x2 m de superfície, a ser
instal.lats plans a la base del llac. La instal.lació inclou: Interconnexió entre el bescanviador
exterior i les bombes de calor amb tub de polietilè d'alta densitat, accessori electrosoldable i
aïllament tèrmic. - Vàlvuleria, vasos d'expansió, grups de seguretat. - Fixacions i suports. -
Propilen glycol amb una concentració del 30% - Comandaments de control de les unitats -
Bombes circuladores - Instal.lació, proves hidràuliques i posta en marxa o similar.

Total u  ......: 1,000 13.401,50 13.401,50
15.4.2.- Sistemes de conducció d'aire
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15.4.2.1 Ut Subministrament i instal·lació de ventilador centrífug de baixa pressió per a conductes
rectangulars, cabal màxim de 2350 m³/h, dimensions 520x320 mm i 565 mm de llarg i nivell de
pressió sonora de 66 dBA. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge de les unitats en els conductes. Col·locació d'accessoris. Neteja de les unitats.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Total Ut  ......: 1,000 489,62 489,62

15.4.2.2 Ut Subministrament i instal·lació de ventilador centrífug de baixa pressió per a conductes
rectangulars, cabal màxim de 2350 m³/h, dimensions 520x320 mm i 565 mm de llarg i nivell de
pressió sonora de 66 dBA. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge de les unitats en els conductes. Col·locació d'accessoris. Neteja de les unitats.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Total Ut  ......: 1,000 489,62 489,62

15.4.2.3 Ut Subministrament i instal·lació de ventilador centrífug de baixa pressió per a conductes
rectangulars, cabal màxim de 1090 m³/h, dimensions 440x220 mm i 505 mm de llarg i nivell de
pressió sonora de 57 dBA. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge de les unitats en els conductes. Col·locació d'accessoris. Neteja de les unitats.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Total Ut  ......: 1,000 329,90 329,90

15.4.2.4 M Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat,
de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm d'espessor, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal.lacions
de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment
muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Coordinació amb la resta d'instal·lacions.
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Col·locació i fixació de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 5,13 5,130NO CLIMATITZAT

5,130 5,130

Total m  ......: 5,130 4,44 22,78

15.4.2.5 M Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat,
de 125 mm de diàmetre i 0,5 mm d'espessor, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal.lacions
de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment
muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Coordinació amb la resta d'instal·lacions.
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Col·locació i fixació de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,58 1,580NO CLIMATITZAT

1,580 1,580

Total m  ......: 1,580 5,25 8,30

15.4.2.6 M Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat,
de 150 mm de diàmetre i 0,5 mm d'espessor, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal.lacions
de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment
muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Coordinació amb la resta d'instal·lacions.
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Col·locació i fixació de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 0,11 0,110NO CLIMATITZAT

0,110 0,110

Total m  ......: 0,110 5,91 0,65
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15.4.2.7 M Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat,
de 300 mm de diàmetre i 0,5 mm d'espessor, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m,
per instal.lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de
fixació. Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Coordinació amb la resta d'instal·lacions.
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Col·locació i fixació de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 0,22 0,220
1 6,28 6,280Zona Taules

6,500 6,500

Total m  ......: 6,500 10,76 69,94

15.4.2.8 M Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat,
de 355 mm de diàmetre i 0,5 mm d'espessor, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m,
per instal.lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de
fixació. Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Coordinació amb la resta d'instal·lacions.
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Col·locació i fixació de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 7,94 7,940Espai servei
1 0,22 0,220Zona Taules
1 0,29 0,290

8,450 8,450

Total m  ......: 8,450 12,96 109,51

15.4.2.9 Ut Subministrament i instal·lació de colze 90° per conducte circular d'acer galvanitzat, de 100 mm
de diàmetre. Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Coordinació amb la resta d'instal·lacions.
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Col·locació i fixació de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2 2,000NO CLIMATITZAT

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000 9,48 18,96

15.4.2.10 Ut Subministrament i instal·lació de colze 90° per conducte circular d'acer galvanitzat, de 125 mm
de diàmetre. Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Coordinació amb la resta d'instal·lacions.
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Col·locació i fixació de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000NO CLIMATITZAT

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 9,97 9,97

15.4.2.11 Ut Subministrament i instal·lació de colze 90° per conducte circular d'acer galvanitzat, de 300 mm
de diàmetre. Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Coordinació amb la resta d'instal·lacions.
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Col·locació i fixació de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3 3,000Zona Taules

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000 24,32 72,96
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15.4.2.12 Ut Subministrament i instal·lació de colze 90° per conducte circular d'acer galvanitzat, de 355 mm
de diàmetre. Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Coordinació amb la resta d'instal·lacions.
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Col·locació i fixació de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Espai servei

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 27,56 27,56

15.4.2.13 Ut Subministrament i instal·lació de te simple 90° per conducte circular d'acer galvanitzat, de 100
mm de diàmetre. Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Coordinació amb la resta d'instal·lacions.
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Col·locació i fixació de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000NO CLIMATITZAT

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 8,65 8,65

15.4.2.14 Ut Subministrament i instal·lació de reducció concèntrica de 100 mm per conducte circular d'acer
galvanitzat de 125 mm de diàmetre. Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure
ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Coordinació amb la resta d'instal·lacions.
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Col·locació i fixació de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2 2,000NO CLIMATITZAT

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000 7,82 15,64

15.4.2.15 Ut Subministrament i instal·lació de reducció excèntrica de 125 mm per conducte circular d'acer
galvanitzat de 150 mm de diàmetre. Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure
ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Coordinació amb la resta d'instal·lacions.
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Col·locació i fixació de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000NO CLIMATITZAT

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 10,04 10,04

15.4.2.16 Ut Subministrament i instal·lació de tremuja concèntrica d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre
en la connexió circular i 270x240 mm en la connexió rectangular. Totalment muntat,
connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Coordinació amb la resta d'instal·lacions.
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Col·locació i fixació de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000NO CLIMATITZAT

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 26,57 26,57
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15.4.2.17 M² Subministrament i instal·lació de xarxa de conductes de distribució d'aire per a climatització,
constituïda per conductes de panell rígid d'alta densitat de llana de vidre Climaver Plus R
"ISOVER", segons UNE-EN 13162, revestit per ambdues cares per alumini (exterior: alumini +
malla de fibra de vidre + kraft; interior: alumini + kraft), amb el cantell mascle vorellat pel
complexe interior del conducte, de 25 mm d'espessor, per la formació de conductes
autoportants per la distribució d'aire en climatització, resistència tèrmica 0,75 (m²K)/W,
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). Inclús capaiguals, derivacions, accessoris de muntatge,
elements de fixació i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada, sense
incloure ajudes de paleta.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Coordinació amb la resta d'instal·lacions.
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Col·locació i fixació de conductes.
Col·locació d'accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 48,45 48,450Zona Taules
1 5,50 5,500Espai servei

53,950 53,950

Total m²  ......: 53,950 22,46 1.211,72

15.4.2.18 Ut Subministrament i muntatge de reixeta d'impulsió de doble deflexió, proveïda de lamel.les
horitzontals regulables individualment, en alumini anoditzat color plata mat, de 300x150 mm,
part posterior formada per lamel.les verticals regulables individualment i mecanisme de
regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació
mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge), muntada en conducte rectangular no
metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada, sense
incloure ajudes de paleta.
Inclou: Col·locació i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 9,000Zona Taules

9,000 9,000

Total Ut  ......: 9,000 35,36 318,24

15.4.2.19 Ut Subministrament i muntatge de reixeta d'impulsió, per conducte circular, de doble deflexió,
proveïda de lamel.les horitzontals regulables individualment, de xapa d'acer galvanitzat,
superfície estàndard galvanitzada, de 225x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en
conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment
muntada, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Col·locació i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Servei adaptat

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 65,28 65,28

15.4.2.20 Ut Subministrament i muntatge de reixeta d'impulsió, per conducte circular, de doble deflexió,
proveïda de lamel.les horitzontals regulables individualment, de xapa d'acer galvanitzat,
superfície estàndard galvanitzada, de 225x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en
conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment
muntada, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Col·locació i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000servei normal 2

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 65,28 65,28

15.4.2.21 Ut Subministrament i muntatge de reixeta d'impulsió, per conducte circular, de doble deflexió,
proveïda de lamel.les horitzontals regulables individualment, de xapa d'acer galvanitzat,
superfície estàndard galvanitzada, de 350x350
mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris
de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Col·locació i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
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1 1,000Espai Treball

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000 92,18 92,18

15.4.2.22 Ut Subministrament i muntatge de reixeta, proveïda de lamel·les fixes a 45°, d'alumini anoditzat
color plata mat, de 500x150 mm, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge),
muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de
fixació. Totalment muntada, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: Col·locació i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2 2,000Zona Taules
1 1,000Espai treball

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000 31,72 95,16

15.4.2.23 Ut Subministrament i muntatge de reixa d'intempèrie per a instal.lacions de ventilació, marc frontal
i lamel.les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x330 mm, tela metàl.lica d'acer galvanitzat
amb malla de 20x20 mm. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment
muntada, sense incloure ajudes d'ofici de paleta.
Inclou: Col·locació i fixació de la reixa.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Total Ut  ......: 1,000 80,95 80,95

15.4.2.24 Ut Subministrament i muntatge de reixa d'intempèrie per a instal.lacions de ventilació, marc frontal
i lamel.les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x330 mm, tela metàl.lica d'acer galvanitzat
amb malla de 20x20 mm. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment
muntada, sense incloure ajudes d'ofici de paleta.
Inclou: Col·locació i fixació de la reixa.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Total Ut  ......: 1,000 80,95 80,95

15.4.2.25 Ut Subministrament i muntatge de reixa d'intempèrie per a instal.lacions de ventilació, marc frontal
i lamel.les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x330 mm, tela metàl.lica d'acer galvanitzat
amb malla de 20x20 mm. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment
muntada, sense incloure ajudes d'ofici de paleta.
Inclou: Col·locació i fixació de la reixa.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Total Ut  ......: 1,000 80,95 80,95

Total subcapítol 15.4.2.- Sistemes de conducció d'aire: 3.801,38

15.4.3.- Aïllament Conductes metàl·lics

15.4.3.1 M² Subministrament i col·locació d'aïllament termoacústic exterior per a conducte metàl·lic
circular, realitzat amb manta de llana de vidre, segons UNE-EN 13162, recobert per una de les
seves cares amb paper kraft-alumini que actua com a barrera de vapor, de 55 mm d'espessor,
per a l'aïllament de conductes d'aire en climatització, resistència tèrmica 1,35 (m²K)/W,
conductivitat tèrmica 0,042 W/(mK), sellejat i fixació amb cinta d'alumini. Fins i tot p/p de talls.
Inclou: Preparació de la superfície. Col·locació de l'aïllant termoacústic. Segellat de juntes i
unions.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 0,77 0,770NO CLIMATITZAT
1 2,75 2,750Zona Taules
1 2,20 2,200Espai servei
1 0,34 0,340

6,060 6,060

Total m²  ......: 6,060 19,24 116,59

Total subcapítol 15.4.3.- Aïllament Conductes metàl·lics: 116,59

Total subcapítol 15.4.- Calefacció, climatització i A.C.S.: 17.319,47

15.5.- Fontaneria

15.5.1.- Connexions de servei

Pressupost parcial nº 15 INSTAL.LACIONS
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import

PARC-BAR AMPOSTA Pàgina 25



15.5.1.1 Ut Subministrament i instal·lació de connexió de servei soterrada per proveïment d'aigua potable
de 1,09 m de longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense
unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè d'alta densitat
(PE-100), de 32 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons
i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la
canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que
serveix d'enllaç entre la presa i la xarxa i clau de tall de comporta de llautó fos de 1" de diàmetre
col·locada mitjançant unió roscada, situada junt a l'edificació, fora dels límits de la propietat,
allotjada en pericó prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locada sobre solera de
formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Inclús p/p d'accessoris i peces especials,
demolició i aixecat del ferm existent, posterior reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I, i
connexió a la xarxa. Sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o
elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactat del formigó en formació de
solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del
reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Total Ut  ......: 1,000 123,99 123,99

Total subcapítol 15.5.1.- Connexions de servei: 123,99

15.5.2.- Tubs d'alimentació

15.5.2.1 Ut Subministrament i instal·lació de canonada d'alimentació d'aigua potable de 0,58 m de longitud,
soterrada, formada per tub de polietilè d'alta densitat (PE-100), de 32 mm de diàmetre exterior,
PN=16 atm i 3 mm de gruix, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó
vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a
10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús p/p d'accessoris col·locats
mitjançant unió amb anell de retenció, i altre material auxiliar. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocada de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Total Ut  ......: 1,000 2,62 2,62

Total subcapítol 15.5.2.- Tubs d'alimentació: 2,62

15.5.3.- Comptadors

15.5.3.1 Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1 1/4" DN 32 mm, col·locat en fornícula, connectat
a la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general de comporta de
llautó fos; aixeta de prova; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau de
sortida de comporta de llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i demés
material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada. Sense incloure ajudes de paleta
ni el preu del comptador.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Total Ut  ......: 1,000 97,86 97,86

Total subcapítol 15.5.3.- Comptadors: 97,86

15.5.4.- Instal·lació interior

15.5.4.1 M Instal·lació interior, formada per tub multicapa de polietilè reticulat amb ànima d'alumini
(PEX-AL-PEX), amb barrera d'oxigen, Coesklima Superk "COES", de 14 mm de diàmetre exterior
i 2,0 mm de gruix, col·locat superficialment i fixat al parament, protegit contra les
condensacions, mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Fins i tot p/p
d'accessoris col·locats mitjançant unió a compressió Pressfitting i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Col·locació i fixació de tub i accessoris
Col·locació de la protecció de les canonades.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
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1 11,07 11,070Canonada d'aigua freda
1 9,76 9,760CAnonada d'aigua calenta

20,830 20,830

Total m  ......: 20,830 5,32 110,82

15.5.4.2 M Instal·lació interior, formada per tub multicapa de polietilè reticulat amb ànima d'alumini
(PEX-AL-PEX), amb barrera d'oxigen, Coesklima Superk "COES", de 16 mm de diàmetre exterior
i 2,0 mm de gruix, col·locat superficialment i fixat al parament, protegit contra les
condensacions, mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Fins i tot p/p
d'accessoris col·locats mitjançant unió a compressió Pressfitting i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Col·locació i fixació de tub i accessoris
Col·locació de la protecció de les canonades.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 3,13 3,130Canonada d'aigua freda

3,130 3,130

Total m  ......: 3,130 5,21 16,31

15.5.4.3 M Instal·lació interior, formada per tub multicapa de polietilè reticulat amb ànima d'alumini
(PEX-AL-PEX), amb barrera d'oxigen, Coesklima Superk "COES", de 20 mm de diàmetre exterior
i 2,25 mm de gruix, col·locat superficialment i fixat al parament, protegit contra les
condensacions, mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Fins i tot p/p
d'accessoris col·locats mitjançant unió a compressió Pressfitting i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Col·locació i fixació de tub i accessoris
Col·locació de la protecció de les canonades.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 49,94 49,940Canonada d'aigua freda
1 5,30 5,300CAnonada d'aigua calenta

55,240 55,240

Total m  ......: 55,240 6,26 345,80

15.5.4.4 M Instal·lació interior, formada per tub multicapa de polietilè reticulat amb ànima d'alumini
(PEX-AL-PEX), amb barrera d'oxigen, Coesklima Superk "COES", de 32 mm de diàmetre exterior
i 3,0 mm de gruix, col·locat superficialment i fixat al parament, protegit contra les
condensacions, mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Fins i tot p/p
d'accessoris col·locats mitjançant unió a compressió Pressfitting i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Col·locació i fixació de tub i accessoris
Col·locació de la protecció de les canonades.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 17,06 17,060Canonada d'aigua freda

17,060 17,060

Total m  ......: 17,060 10,95 186,81

15.5.4.5 Ut Subminitrament i instal·lació de clau de pas d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4", per a
col·locar sobre canonada de polietilè reticulat amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb barrera
d'oxigen, mitjançant unió roscada. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Total Ut  ......: 5,000 10,94 54,70

15.5.4.6 Ut Subminitrament i instal·lació de clau de pas d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4", per
a col·locar sobre canonada de polietilè reticulat amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), amb
barrera d'oxigen, mitjançant unió roscada. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Total Ut  ......: 2,000 22,38 44,76

Total subcapítol 15.5.4.- Instal·lació interior: 759,20

15.5.5.- Aïllament Conduccions
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15.5.5.1 M Subministrament i col·locació d'aillament tèrmic del tram que connecta la canonada general
amb la unitat terminal, de menys de 5 m de longitud en instal·lació interior d'A.C.S., empotrada
en parament, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant
d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, de 16,0
mm de diàmetre interior i 9,5 mm de gruix, amb adhesiu per a les unions. Inclús p/p de talls i
lligat amb filferro.
Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació
de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 6,80 6,800CAnonada d'aigua calenta

6,800 6,800

Total m  ......: 6,800 3,78 25,70

15.5.5.2 M Subministrament i col·locació d'aillament tèrmic de canonada en instal·lació interior d'A.C.S.,
col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per
camisa aïlant cilíndrica modelada de llana de vidre, oberta longitudinalment per la generatriu, de
21,0 mm de diàmetre interior i 30,0 mm de gruix, protecció amb emulsió asfàltica. Inclús p/p de
talls i lligat amb filferro.
Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació
de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 8,26 8,260CAnonada d'aigua calenta

8,260 8,260

Total m  ......: 8,260 5,74 47,41

Total subcapítol 15.5.5.- Aïllament Conduccions: 73,11

Total subcapítol 15.5.- Fontaneria: 1.056,78

15.6.- Enllumenat

15.6.1 U Aplic amb làmpada incandescent de 100W, muntat superficialment. TROLL APLIC Ref.
6264/60/21 amb lampada incandescent A60 de 10o W col.locada o similar

Total u  ......: 4,000 80,99 323,96

15.6.2 U Aplic amb làmpada incandescent de 60W, muntat superficialment. TROLL MASK Ref. Ref.
6172/20 amb làmpada incandescent A60 de 60 W col.locada o similar.

Total u  ......: 11,000 106,23 1.168,53

15.6.3 U Projectors model FULGENS per al sistema PLANETARIUS de la marca Cristher Ref. 24028. Es
tracta d’un projector fabricat en termoplàstic i acabat en gris o transparent. Difusor de vidre
“Pyrex” matisat. Grau de protecció IP20 i aïllament Classe II. Preparat per a làmpares halògenes
amb portalàmpares R-7s. S’instal.laran amb bombetes de 300 W col.locada

Total u  ......: 11,000 107,74 1.185,14

15.6.4 U Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat satinat o especular i difusor de lamel.les
d'alumini acabat satinat o especular respectivament, nombre de tubs fluorescents 1 de 28 W i
diàmetre 16 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color
Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207,
amb balast electrònic i muntada encastada o similar

Total u  ......: 4,000 106,76 427,04

15.6.5 U Downlight TROLL BT Ref. 0139/01 amb 1 làmpada halògena de designació QR-CBC 51 i
portalàmpades GU 5,3, per a una potència de fins a 50 W, amb transformador integrat a la peana
de muntatge, alimentació a 230 V i funcionament a 12 V, cos d'alumini injectat de forma
cilíndrica i lira de suport d'alumini injectat, sense reflector i capçal circular de suport
d'accessoris integrat al cos, grau de protecció IP 20, muntat encastat

Total u  ......: 5,000 30,04 150,20

Total subcapítol 15.6.- Enllumenat: 3.254,87

15.7.- Contra incendis

15.7.1.- Extintors

Pressupost parcial nº 15 INSTAL.LACIONS
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15.7.1.1 Ut Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb
pressió incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i
mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Totalment instal·lat.
Inclou: Replanteig de la situació de l'extintor. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de
l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Total Ut  ......: 1,000 34,09 34,09

15.7.1.2 U Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

Total u  ......: 1,000 101,00 101,00

Total subcapítol 15.7.1.- Extintors: 135,09

15.7.2.- Senyalització

15.7.2.1 Ut Subministrament i col·locació de placa de senyalització d'equips contra incendis, en poliestirè
fotoluminiscent, de 210x210 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació al parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Total Ut  ......: 2,000 5,12 10,24

15.7.2.2 Ut Subministrament i col·locació de placa de senyalització de mitjans d'evacuació, en poliestirè
fotoluminiscent, de 210x210 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació al parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Total Ut  ......: 2,000 5,14 10,28

Total subcapítol 15.7.2.- Senyalització: 20,52

15.7.3.- Enllumenat d'emergència

15.7.3.1 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5,
flux lluminós 155 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP 42, amb bateries de Ni-Cd
d'alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Inclús
accessoris, elements d'ancoratge i material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i
provada, sense incloure ajudes de paleta.
Instal·lació: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- CTE. DB SU Seguridad de utilización.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Total Ut  ......: 14,000 36,29 508,06

Total subcapítol 15.7.3.- Enllumenat d'emergència: 508,06

Total subcapítol 15.7.- Contra incendis: 663,67

Total pressupost parcial nº 15 INSTAL.LACIONS : 34.479,77

Pressupost parcial nº 15 INSTAL.LACIONS
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16.1 U Caseta protecció caixes de ventilació d'extracció

Total u  ......: 1,000 1.200,00 1.200,00

Total pressupost parcial nº 16 AJUTS A INDUSTRIALS : 1.200,00

Pressupost parcial nº 16 AJUTS A INDUSTRIALS
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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17.1 Ut Suministre i col.locació de cartell per a exterior, realitzat amb acer inoxidable (espill), trasseres
amb pvc de 8mm per a ancoratge a fusta i soport de les lletres. alçada de les lletres 250mm.
volum proporcional al cos de la tipografia 50mm aprox.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 737,15 737,15

17.2 Ut Suministre i col.locació de senyalètica interior (privat, aseo,..)

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000 139,12 139,12

17.3 Ut Suministre i col.locació de contenidors per a recollida selectiva de residus de PVC (85.2x53x52),
amb rodes, tapa practicable i nances ergonòmiques.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

4 4,000

4,000 4,000

Total ut  ......: 4,000 97,22 388,88

Total pressupost parcial nº 17 VARIS : 1.265,15

Pressupost parcial nº 17 VARIS
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 PRELIMINARS 105,92
2 MOVIMENT DE TERRES 5.880,42
3 FONAMENTS 10.598,60
4 ESTRUCTURA 20.410,60
5 TANCAMENTS I DIVISORIES 13.146,58
6 COBERTA 1.764,93
7 PAVIMENTS 6.018,76
8 PERGOLA 6.053,31
9 FUSTERIA EXTERIOR 25.325,15
10 FUSTERIA INTERIOR 6.128,19
11 PERSIANES 8.423,66
12 PINTURA 939,72
13 MONTATGES 9.363,84
14 SANEJAMENT, BAIXANTS, VENTIL.LACIÓ i SANITARIS 1.332,37
15 INSTAL.LACIONS 34.479,77

15.1.- Infrastructura comú de telecomunicacions 400,35
15.1.1.- Connexions de serveis 278,35
15.1.2.- Canalitzacions interiors 122,00

15.2.- Audiovisuals 583,40
15.2.1.- Radio-Televisió 552,11
15.2.2.- Telefonia bàsica 31,29

15.3.- Instal·lacions elèctriques 11.201,23
15.3.1.- Escomesa - comptador 268,89
15.3.2.- Quadre distribució - protecció 1.932,00
15.3.3.- Distribució interior - cablejat 7.769,21
15.3.4.- Mecanismes 702,09
15.3.5.- Instal.lació de terra. 529,04

15.4.- Calefacció, climatització i A.C.S. 17.319,47
15.4.2.- Sistemes de conducció d'aire 3.801,38
15.4.3.- Aïllament Conductes metàl·lics 116,59

15.5.- Fontaneria 1.056,78
15.5.1.- Connexions de servei 123,99
15.5.2.- Tubs d'alimentació 2,62
15.5.3.- Comptadors 97,86
15.5.4.- Instal·lació interior 759,20
15.5.5.- Aïllament Conduccions 73,11

15.6.- Enllumenat 3.254,87
15.7.- Contra incendis 663,67

15.7.1.- Extintors 135,09
15.7.2.- Senyalització 20,52
15.7.3.- Enllumenat d'emergència 508,06

16 AJUTS A INDUSTRIALS 1.200,00
17 VARIS 1.265,15

Total .........: 152.436,97

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  CINQUANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS
TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS.

Arquitecte

Juan Manuel Margalef Miralles
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1 PRELIMINARS ................................................................… 105,92
2 MOVIMENT DE TERRES .........................................................… 5.880,42
3 FONAMENTS ..................................................................… 10.598,60
4 ESTRUCTURA .................................................................… 20.410,60
5 TANCAMENTS I DIVISORIES ....................................................… 13.146,58
6 COBERTA ....................................................................… 1.764,93
7 PAVIMENTS ..................................................................… 6.018,76
8 PERGOLA ....................................................................… 6.053,31
9 FUSTERIA EXTERIOR ..........................................................… 25.325,15
10 FUSTERIA INTERIOR .........................................................… 6.128,19
11 PERSIANES .................................................................… 8.423,66
12 PINTURA ...................................................................… 939,72
13 MONTATGES .................................................................… 9.363,84
14 SANEJAMENT, BAIXANTS, VENTIL.LACIÓ i SANITARIS ............................… 1.332,37
15 INSTAL.LACIONS

15.1 Infrastructura comú de telecomunicacions
15.1.1 Connexions de serveis .............................................… 278,35
15.1.2 Canalitzacions interiors ..........................................… 122,00

Total 15.1 Infrastructura comú de telecomunicacions ..........: 400,35
15.2 Audiovisuals
15.2.1 Radio-Televisió ...................................................… 552,11
15.2.2 Telefonia bàsica ..................................................… 31,29

Total 15.2 Audiovisuals ..........: 583,40
15.3 Instal·lacions elèctriques
15.3.1 Escomesa - comptador ..............................................… 268,89
15.3.2 Quadre distribució - protecció ....................................… 1.932,00
15.3.3 Distribució interior - cablejat ...................................… 7.769,21
15.3.4 Mecanismes ........................................................… 702,09
15.3.5 Instal.lació de terra. ............................................… 529,04

Total 15.3 Instal·lacions elèctriques ..........: 11.201,23
15.4 Calefacció, climatització i A.C.S.
15.4.2 Sistemes de conducció d'aire ......................................… 3.801,38
15.4.3 Aïllament Conductes metàl·lics ....................................… 116,59

Total 15.4 Calefacció, climatització i A.C.S. ..........: 17.319,47
15.5 Fontaneria
15.5.1 Connexions de servei ..............................................… 123,99
15.5.2 Tubs d'alimentació ................................................… 2,62
15.5.3 Comptadors ........................................................… 97,86
15.5.4 Instal·lació interior .............................................… 759,20
15.5.5 Aïllament Conduccions .............................................… 73,11

Total 15.5 Fontaneria ..........: 1.056,78
15.6 Enllumenat ..........................................................… 3.254,87
15.7 Contra incendis
15.7.1 Extintors .........................................................… 135,09
15.7.2 Senyalització .....................................................… 20,52
15.7.3 Enllumenat d'emergència ...........................................… 508,06

Total 15.7 Contra incendis ..........: 663,67

Total 15 INSTAL.LACIONS ..........: 34.479,77
16 AJUTS A INDUSTRIALS .......................................................… 1.200,00
17 VARIS .....................................................................… 1.265,15

Pressupost d'execució material 152.436,97
13% de despeses generals 19.816,81
6% de benefici industrial 9.146,22

Suma 181.400,00
16% IVA 29.024,00

Pressupost d'execució per contracta 210.424,00

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS DEU MIL
QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS.

Arquitecte

Juan Manuel Margalef Miralles

Projecte: PARC-BAR AMPOSTA

Capítol Import


