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1 DADES GENERALS
1 Agents
1 PROMOTOR
Nom: Funerària de Terrassa S.A.U
Ajuntament de Terrassa
Adreça: Ctra. Montcada, 789
Municipi: Terrassa
CP: 08227
NIF: A08196370

2 TÈCNIC
Nom: Isaac Valle Claramunt
Titulació:
Enginyer Industrial
DNI: 24396658Y
Número de col∙legiat:
19876 Col∙legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
7155. Col∙legi Oficial d’Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana
Empresa:
CIF:
Adreça:
Municipi:
Telèfon:

Vamunt Proyectos y Soluciones Técnicas S.L.
B‐67114132
C/ Vilamarí 81, 6‐2
08015; Barcelona
619 050 898 isaac.valle@vamunt.com
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2 EMPLAÇAMENT
L’emplaçament de l’edifici es troba a Carretera Montcada, 789 Terrassa 08227, Barcelona
Latitud: 41.557242 º
Longitud: 2.038701 º
Altitud de 293 metres.

Per tal de comprovar amb més exactitud l’emplaçament del local, veure Plànol emplaçament,
adjunt a la memòria.

3 ANTECEDENTS
L’edifici de Tanatori corresponenet a la Funerària de Terrassa es tracta d’un centre de serveis
funeraris on es poden trobar les sales de vetlla i on es porta a termini els treball necesaris per
al servei de tanatori i funerària. A mès compta amb un servei de capella, cafeteria i les oficines
de la societat.
Les instal∙lacions de tanatori van ser inagurades a l’any 2002, amb les següents parts:








Recepció
Oficines
10 Sales de vetlla
Oratori per 150 persones on es poden celebrar cerimònies religioses o laiques
1 punt de Servei d’Informació, on es poden realitzar cerques dels difunts enterrats al
cementiri i situar la sepultura amb el recorregut des del punt de consulta.
Servei de Cafeteria‐ restaurant
Parc infantil exterio

Durant els transcursos dels anys, les instal∙lacions del recinte han patit petits remodelacions i
millores, però a nivell de producció i distribució d’aigua de fred i calor per a climatitzación no
s’ha fet cap remodelació ni modificació.
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4 ENTORN
El centre està ubicat dins de la ciutat de Terrassa. Com es pot ver a la imatge, es tracta d’un
edifici aïllat dins del complex funerari
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1. OBJECTE
El projecte actual abasta la substitució del sistema de producció del edifici de tanatori,
mitjançant el canvi del sistema de producció actual per un sistema mes flexible assegurint els
nivels d’eficiència i operabilitat de tot el sistema.
Amb aquesta actuació es pretén portar a termini l’actuació de millora de les instal∙lacions
actuals, assegurint una major flexibilitat d’operabilitat i mantenint o millorant els nivells
d’eficiència energètica general del edifici.
Actualment, l’edifici compta amb equip de producció de fred y calor marca Climaveneta que és
capaç de donar aigüa freda i calenta simultaneament. Les caracterísitques del equip actual son
les següents:







Model: WRAQ/SL
Any de construcció: 2001
Pes: 3200 kg
Gas refrigerant: R407C
Càrrega de refrigerant: 90 x 2 kg
Tipus d’oli: EAL ARCTIC 22CC

Aquest equip es l’unic per a portar a termini la producció de fred i calor, i ja compta amb un
temps de vida útil que fa que les garanties de funcionament no s’adaptin a les necessitats del
centre i el ser servei assistencial.
Amb el fi de fer la substitució del sistema únic de producció de fred i calor, es fa l’estudi de fer
la instal∙lació de 3 equips de producció de fred amb bomba de calor i recuperació de calor
parcial, que de foma conjunta comptem amb la mateixa potència frigorífica que el equip
actual, o realitzar un petit increment de disponibilitat de potència termica pel edifici.
D’aquesta manera, el centre disposarà de mes flexibilitat davant una avaria d'un equip de
producció de fred o calor, ja que disposarà d'equips paral∙lels capaços de donar el servei
necessari. Això donarà la possibilitat de poder escometre qualsevol reparació sense que el
normal funcionament del centre es vegi afectat.

Dins de l’actual projecte, s’estudia la instal∙lació de 3 equips bomba de calor amb recuperació
parcial de calor, interconnectades de forma que es pugui utilitzar tots els equips en el modus
que sigui necessari. Les caracterísques del equip seleccionat son les següents:









Model: CARRIER 30RQSY120B
Potència frigorífica: 112.9 kW
Potència calorífica: 111.1 kW
ESSER: 4.14 kW/Kw
Potència elèctrica: 41.4 kW
Refrigerant: R410A
Pes: 1066 kg
Mòdul hadrònic inclòs
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Dins de la part gràfica es detalla les connexions hidràuliques a portar a termini per a fer la
interconnexió dels equips.
La elecció del modus de funcionament (fred o calor) de cadascú dels equips es farà de manera
manual pel servei de manteniment, be des del mateix, be des del sistema GTC en el que es farà
la integració dels equips.
El sistema de vàlvules y la posició en funció del tipus de funcionament (fred o calor) es farà de
forma manual. Es fa aquesta elecció, en contra de fer un sistema automatitzat amb vàlvules
motoritzades, per que es considera que un sistema manual ofereix més garanties de
funcionament i menys manteniment del sistema general amb el transcurs de la vida útil del
sistema.
Es portarà a termini la substitució de les bombes de recirculació del primari de les
refredadores, des dels nous col∙lectors a instal∙lar.
De la mateixa forma, s’inclou dins d’aquest projecte la substitució de les bombes de distribució
de aigua de climatització de fred i de calor de les diferents línies. El dimensionament dels
equips es adequat, ja que la instal∙lació a nivell de unitats terminals no ha sigut modificada,
però presenta un estat que no es el adequat, degut al temps del vida dels equips.

La retirada del equip actual, es farà mitjançant el desmuntatge de les diferents parts del equip,
i fent una retirada manual d’aquestes, fins a deixalleria.

Per a fer la col∙locació dels nous equips dins de la sala de màquines, es necessari fer una
obertura en la reixa de ventilació de la sala, que posteriorment es tornarà a fer. A més, i tenint
en compte les dimensions dels equips seleccionats, es fa necessari fer el desmuntatge de una
escala metàl∙lica, una barana, unes canonades d’abastiment d’aigua y d’una partició de fabrica
de la sala del grup electrogen. Totes aquestes part es tornaran a col∙locar i a construir una
vegada finalitzada la instauració dels equips.
Es facilita, a continuació, unes fotografies del àrea d’accés dels equips.
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Durant el temps en el que es fa la retirada del equip actual i es fa la instal∙lació del primer y
segon equip de producció de fred i calor, es farà la instal∙lació d’una refredadora de lloguer,
d’uns 150 kW de potència frigorífica, que sigui capaç de donar subministrament d’aigua freda
per a climatització al centre. D’aquesta forma s’assegura el normal funcionament tèrmic del
centre durant els treballs. Per a que així sigui, els treballs es deuran portar a termini en una
època intermèdia de calor i fred (primavera o tardor).

Durant el desenvolupament del projecte, s'especifiquen, detallen i justifiquen cadascun dels
detalls i elements a instal∙lar
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2. NORMATIVA APLICABLE
Aquesta memòria ha sigut redactada i els càlculs realitzats en estricte compliment de la
normativa vigent a la data en que es produeix la redacció, passant a continuació a citar totes
aquelles a que ens referim:

2.1. NORMATIVA ESTATAL
Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal∙lacions
Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es
crea la Comissió assessora per a les instal∙lacions tèrmiques dels edificis.
Correcció d’errors del Reial Decret 1027/2007.
Reial Decret 865/2003, de 4 de novembre, pel que s’estableixen els criteris higienico‐sanitaris
per a la prevenció i control de la legionel∙losi.
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) aprovat pel Reial Decret 314/2006 de 17 de març.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. RD‐ 842/2002
de 2 de Agosto.
Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del Ministerio de
Ciencia y Tecnología.

2.2.

NORMATIVA AUTONÒMICA

Instrucció 7/2008, que aprova el procediment administratiu per a la posada en servei
provisional per a proves de les instal∙lacions tèrmiques en els edificis.
Instrucció 5/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que aprova els models normalitzats
d’impresos per a la tramitació administrativa de les instal∙lacions tèrmiques en els edificis.
Instrucció 4/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que regula els requeriments que han
de complir les instal∙lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya.
Instrucció 2/2007, de la secretaria d’indústria i empresa, d’aclariments sobre els requisits de
disseny d’instal∙lacions tèrmiques en els edificis en relació al CTE i al Decret 21/2006 sobre
criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 4/2005, de la direcció general d’energia i mines i seguretat industrial, d’aclariment
sobre els requisits de disseny d’instal∙lacions tèrmiques en els edificis i d’instal∙lacions
frigorífiques per a la prevenció de la legionel∙losi.
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a
la prevenció i el control de la leginonel∙losi.
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Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d’actuació de les empreses instal∙ladores de
les entitats d’inspecció i control i dels titulars, instal∙lacions regulades pel Reglament
d’instal∙lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques
Complementàries (ITE).

2.3. NORMES UNE A CONSIDERAR
UNE 20.062: Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de
incandescencia.
UNE 20.324: Grados de Protección proporcionados por las envolventes (código IP).
UNE 20.392: Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de
fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.
UNE 20.460: Instalaciones eléctricas en edificios.
UNE 21.027: Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750V.
60601:2013 Sales de màquines i equips autònoms de generació de calor i fred o per
congelació, que utilitzen combustibles gasosos.
100030:2005 IN Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de legionel∙la
en instal∙lacions.
123001:2005 Càlcul i disseny de xemeneies metàl∙liques. Guia d’aplicació.
100155:2004 Climatització. Disseny i càlcul de sistemes d’expansió.
100156:2004 IN Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny.
EN 13779:2008 Ventilació d’edificis no residencials. Requisits de prestacions dels sistemes de
ventilació i condicionament de recintes.
Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes.
UNE 21.030: Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 0,6/1 Kv, para líneas
de distribución y acometidas.
UNE 21.123: Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 Kv.
UNE‐EN 60.439‐4: Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 4: Requisitos particulares
para obras (CO).
UNE‐EN 60.598: Luminarias.
UNE‐EN 60.947‐2: Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
UNE‐EN 60.998: Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión para usos domésticos y
análogos
UNE‐EN 61.558: Seguridad de los transformadores, unidades de alimentación y análogos.
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2.4. ALTRES NORMES
RD. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.
224, de 17.11.2006; c.e. B.O.C. 18, de 24.1.2007 ) Documento Básico DB HE “Ahorro de
Energía” del Código Técnico de la Edificación”, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de
Marzo.
Documento Básico DB SI “Seguridad en caso de incendio” del Código Técnico de la Edificación”,
aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo.
Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios, aprobado por Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre.
Real Decreto 1215/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
Circular de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías: BT 02/03 sobre
Reformas de Instalaciones Eléctricas de B.T. existentes antes del 18/09/2003.
Circular de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías: BT 05/04 sobre las
Instalaciones Eléctricas de B.T. y los Almacenes.
Circular de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías sobre el Trámite de
Ascensores – Boletín Eléctrico o Certificado de Instalación Eléctrica.
Circular de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías: BT 04/01 sobre la
Tramitación de Instalaciones Eléctricas en ferias, Alumbrados Festivos y Similares.
Circular de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías: BT 04/04 sobre las
Instalaciones Eléctricas de Garajes, Aparcamientos y Estacionamientos Subterráneos.
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Normas N.U.E.C.S.A.
NTE‐IEB. Instalaciones eléctricas en baja tensión.

14

Projecte substitució sistema de produccio de fred i calor edifici Tanatori Funerària de Terrassa

NTE‐IEP. Puesta a tierra.
NTE‐IEI. Alumbrado interior.
Recomendaciones UNESA.
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis.
Reglament (CE) nº842/2006, de 17 de maig, sobre determinats gasos fluorats d’efecte
hivernacle.
Reglament (CE) nº2037/2000, de 29 de juny, sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó.
Ordre de 21 de juny de 2000 que modifica l’annex de l’Ordre de 10 de febrer de 1983, sobre
normes tècniques dels tipus de radiadors i convectors de calefacció per mitjà de fluids i la seva
homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia.
Ordre, de 27 d’abril de 1987, d’aprovació de la norma reglamentària d’edificació sobre
aïllament tèrmic NRE‐AT‐87.
Ordenances municipals d’aplicació.
Altres normes i disposicions particulars que requereixi el projectista.

Conjunt de les normes a les que es fa referència a les IT.
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3. DESCRIPCIÓ DE LES INTERVENCIONS
3.1.

INSTAL∙LACIONS DE BAIXA TENSIÓ

En el present projecte, es realitza la nova instal∙lació elèctrica per las connexió de les màquines
refredadores, així com per al sistema de bombeig a afegir a la instal∙lació existent.
Es farà la instal∙lació d’una nova línia fins el quadre general de baixa tensió que alimentarà un
subquadre elèctric, on es farà la instal∙lació de les proteccions del nous equips.
A partir d’aquest quadre es farà una canalització aèria d’alimentació de cada equip
La justificació de les canalitzacions utilitzades es detalla al anexxe de càlculs, dins del seu
apartat corresponent.
Dins de la documentació gràfica, es detalla els esquemes de connexió.

21

Projecte substitució sistema de produccio de fred i calor edifici Tanatori Funerària de Terrassa

3.1.1. CONDICIONS GENERALS
Tots els materials a utilitzar en la present instal∙lació seran de primera qualitat i reuniran les
condicions exigides en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i demés disposicions
vigents referents a materials i prototips de construcció.
Tots els materials podran ser sotmesos als anàlisis o proves, per compta de la contracta, que es
creguin necessaris per acreditar la seva qualitat. Qualsevol d’altre que hagi estat especificat i
sigui necessari utilitzar haurà de ser aprovat per la Direcció Tècnica, amb el benentès que serà
rebutjat el que no reuneixi les condicions exigides per la bona pràctica de la instal∙lació.
Els materials no consignats en projecte que portessin a preus contradictoris reuniran les
condicions de bondat necessàries, a decisió de la Direcció Facultativa, no tenint el contractista
dret a cap reclamació per aquestes condicions exigides.
Tots els treballs inclosos en el projecte s’executaran acuradament, amb arreglo a les bones
pràctiques de les instal∙lacions elèctriques, d’acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa
Tensió, i complint estrictament les instruccions rebudes per la Direcció Facultativa, no podent,
per tant, servir de pretext al contractista la baixa en subhasta, per variar aquest acurada
execució ni la qualitat de les instal∙lacions projectades en quant als seus materials i mà d’obra,
ni pretendre projectes addicionals.

3.1.2. CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES
Els cables es col∙locaran dins de tubs o canals, fixats directament sobre les parets, enterrats,
directament empotrats en estructures, a l’interior de buits de la construcció, sota motllures, en
bandeja o suport de bandeja, segons s’indica a la Memòria, Plànols i amidament. Els cables es
col∙locaran dins de tubs o canals, fixats directament sobre les parets, enterrats, directament
encastats en estructures, a l'interior de buits de la construcció, sota motllures, en safata o
suport de safata, segons s'indica en Memòria, Plànols i Mesuraments.

Abans d’iniciar l’estesa de la xarxa de distribució, tindran que ser executats els elements
estructurals que hagin de suportar‐la o en els que vagi a ser encastada, forjats, envans, etc.
Excepte quan a l’està previstes s’hagin deixat preparades les necessàries canalitzacions a
l’executà l’obra prèvia, s’haurà de replantejar sobre aquesta de forma visible la situació de les
caixes de registre i protecció, així com el recorregut de les línies, senyalant de forma
convenient la naturalesa de cada element.
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3.1.2.1.

CONDUCTORS AILLATS SOTA TUBS PROTECTORS

Els tubs protectors poden ser:
‐ Tub i accessoris metàl∙lics.
‐ Tub i accessoris no metàl∙lics.
‐ Tub i accessoris compostos (constituïts per materials metàl∙lics i no metàl∙lics).
Els tubs es classifiquen segons el que disposen les normes següents:
‐ UNE‐EN 50.086 ‐2‐1: Sistemes de tubs rígids.
‐ UNE‐EN 50.086 ‐2‐2: Sistemes de tubs corbables.
‐ UNE‐EN 50.086 ‐2‐3: Sistemes de tubs flexibles.
‐ UNE‐EN 50.086 ‐2‐4: Sistemes de tubs enterrats.

Les característiques de protecció de la unió entre el tub i els seus accessoris no han de ser
inferiors als declarats per al sistema de tubs.
La superfície interior dels tubs no haurà de presentar en cap punt arestes, asprors o fissures
susceptibles de danyar els conductors o cables aïllats o de causar ferides a instal∙ladors o
usuaris.
Les dimensions dels tubs no enterrats i amb unió roscada utilitzats a les instal∙lacions
elèctriques són les que es prescriuen en la UNE‐EN 60.423. Per als tubs enterrats, les
dimensions es corresponen amb les indicades en la norma UNE‐EN 50.086 ‐2‐4. Per a la resta
dels tubs, les dimensions seran les establertes en la norma corresponent de les esmentades
anteriorment. La denominació es realitzarà en funció del diàmetre exterior.
El diàmetre interior mínim haurà de ser declarat pel fabricant.
Pel que fa a la resistència als efectes del foc considerats en la norma particular per a cada tipus
de tub, se seguirà el que estableix l'aplicació de la Directiva de Productes de la Construcció
(89/106/CEE).
Tubs en canalitzacions fixes en superfície.
En les canalitzacions superficials, els tubs hauran de ser preferentment rígids i en casos
especials podran utilitzar tubs corbables. Les seves característiques mínimes seran les
indicades a continuació:
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Tubs en canalitzacions encastades.
En les canalitzacions encastades, els tubs protectors podran ser rígids, corbables o flexibles,
amb unes característiques mínimes indicades a continuació:
Tubs encastats en obres de fàbrica (parets, sostres i falsos sostres), buits de la construcció o
canals protectores d'obra.

Tubs encastats embeguts en formigó o canalitzacions precablejat
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Tubs en canalitzacions aèries o amb tubs a l'aire.
En les canalitzacions a l'aire, destinades a l'alimentació de màquines o elements de mobilitat
restringida, els tubs seran flexibles i les seves característiques mínimes per a instal∙lacions
ordinàries seran les indicades a continuació:

Es recomana no utilitzar aquest tipus d'instal∙lació per a seccions nominals de conductor
superiors a 16 mm2.
Tubs en canalitzacions enterrades.
Les característiques mínimes dels tubs enterrats seran les següents:
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‐ NA: No aplicable.
‐ Per a tubs embeguts en formigó aplica 250 N i grau Lleuger; per a tubs en sòl lleuger aplica
450 N i grau
Normal; per a tubs en sòls pesats aplica 750 N i grau Normal.
Es considera sòl lleuger aquell sòl uniforme que no sigui del tipus pedregós i amb càrregues
superiors lleugeres, com per exemple, voreres, parcs i jardins. Sòl pesat és aquell del tipus
pedregós i dur i amb càrregues superiors pesades, com per exemple, calçades i vies fèrries
Instal∙lació.
Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V.
El diàmetre exterior mínim dels tubs, en funció del nombre i la secció dels conductors a
conduir, s'obtindrà de les taules indicades en la ITC‐BT‐21, així com les característiques
mínimes segons el tipus d'instal∙lació.
Per a l'execució de les canalitzacions sota tubs protectors, es tindran en compte les
prescripcions generals
següents:
‐ El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o paral∙leles a les
arestes de les parets que limiten el local on s'efectua la instal∙lació.
‐ Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la
continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors.
‐ Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran ser acoblats entre si en calent, recobrint
l'entroncament amb una cua especial quan es necessiti una unió estanca.
‐ Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció
inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub seran els especificats pel
fabricant conforme a UNE‐EN
‐ Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de situar‐los i
fixats aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que es considerin
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convenients, que en trams rectes no estaran separats entre si més de 15 metres. El nombre de
corbes en angle situades entre dos registres consecutius no serà superior a 3. Els conductors
s'allotjaran normalment en els tubs després de col locats aquests.
‐ Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels
conductors en els tubs o servir al mateix temps com caixes d'empalmament o derivació.
‐ Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes apropiades de material
aïllant i no propagador de la flama. Si són metàl∙liques estaran protegides contra la corrosió.
Les dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els
conductors que hagin de contenir. La seva profunditat serà almenys igual al diàmetre del tub
major més un 50% del mateix, amb un mínim de 40 mm. El seu diàmetre o costat interior
mínim serà de 60 mm. Quan es vulguin fer estanques les entrades dels tubs en les caixes de
connexió, hauran d'emprar‐se premsaestopes o ràcords adequats.
‐ En els tubs metàl∙lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la possibilitat que es
produeixin condensacions d'aigua en el seu interior, per a això es triarà convenientment el
traçat de la seva instal∙lació,
preveient l'evacuació i establint una ventilació apropiada en l'interior de els tubs mitjançant el
sistema adequat, com pot ser, per exemple, l'ús d'una "T" de la qual un dels braços no
s'empra.
‐ Els tubs metàl∙lics que siguin accessibles han de posar‐se a terra. La seva continuïtat elèctrica
haurà de quedar convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs metàl∙lics flexibles, és
necessari que la distància entre dues posades a terra consecutives dels tubs no excedeixi de 10
metres.
‐ No podran utilitzar‐se els tubs metàl∙lics com conductors de protecció o de neutre.
Quan els tubs es s’instal∙lin en muntatge superficial, es tindran en compte, a més, les
prescripcions següents:
‐ Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de brides o abraçadores protegides contra
la corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà, com a màxim, de 0,50
metres. Es disposaran fixacions d'una i altra part en els canvis de direcció, en els
entroncaments i en la proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells.
‐ Els tubs es col∙locaran adaptant‐se a la superfície sobre la qual es len, corbant‐se o usant els
accessoris necessaris.
‐ En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els punts
extrems no seran superiors al 2 per 100.
‐ És convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una alçada mínima de 2,50
metres sobre el terra, a fi de protegir‐los d'eventuals danys mecànics.
Quan els tubs es col∙loquin encastats, es tindran en compte, a més, les prescripcions següents:
‐ En la instal∙lació dels tubs en l'interior dels elements de la construcció, les regates no posaran
en perill la seguretat de les parets o sostres en què es practiquin. Les dimensions de les regates
seran suficients perquè els tubs quedin recoberts per una capa d'1 centímetre de gruix, com a
mínim. En els àngles, el gruix d'aquesta capa pot reduir a 0,5 centímetres.
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‐ No s’instal∙laran entre forjat i revestiment tubs destinats a la instal∙lació elèctrica de les
plantes inferiors.
‐ Per a la instal∙lació corresponent a la pròpia planta, únicament podran instal∙lar‐se, entre
forjat i revestiment, tubs que hauran de quedar recoberts per una capa de formigó o morter
d'1 centímetre de gruix, com a mínim, a més del revestiment.
‐ En els canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats o bé proveïts de colzes o
"T" apropiats, però en aquest últim cas només s'admetran els proveïts de tapes de registre.
‐ Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables una
vegada finalitzada l'obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la superfície exterior del
revestiment de la paret o sostre quan no s’instal∙lin en l'interior d'un allotjament tancat i
practicable.
‐ En el cas d'utilitzar‐se tubs encastats en parets, és convenient disposar els recorreguts
horitzontals a 50 centímetres com a màxim, de sòl o sostres i els verticals a una distància dels
angles de cantonades no superior a 20 centímetres.

3.1.2.2.

CONDUCTORS AÏLLATS FIXATS DIRECTAMENT SOBRE LES PARETS

Aquestes instal∙lacions s'establiran amb cables de tensions assignades no inferiors a 0,6/1 kV,
proveïts d'aïllament i coberta (s'inclouen cables armats o amb aïllament mineral).
Per a l'execució de les canalitzacions es tindran en compte les prescripcions següents:
‐ Es fixaran sobre les parets per mitjà de brides, abraçadores, o collarets de manera que no
perjudiquin les cobertes dels mateixos.
‐ Per tal de que els cables no siguin susceptibles de doblegar‐se per efecte del seu propi pes,
els punts de fixació dels mateixos estaran suficientment pròxims. La distància entre dos punts
de fixació successius, no excedirà de 0,40 metres.
‐ Quan els cables hagin de disposar de protecció mecànica pel lloc i condicions d’instal∙lació en
què s'efectuï la mateixa, s'utilitzaran cables armats. En cas de no utilitzar aquests cables,
s'establirà una protecció mecánica complementària sobre els mateixos.
‐ S'evitarà corbar els cables amb un radi massa petit i excepte prescripció en contra fixada en la
Norma UNE corresponent al cable utilitzat, aquest radi no serà inferior a 10 vegades el
diàmetre exterior del cable.
‐ Els encreuaments dels cables amb canalitzacions no elèctriques es podran efectuar per la part
anterior o posterior a aquestes, deixant una distància mínima de 3 cm entre la superfície
exterior de la canalització no elèctrica i la coberta dels cables quan l'encreuament s'efectuï per
la part anterior d'aquella.
‐ Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels locals o emplaçaments
així ho exigeixin, utilitzant‐se a aquest fi caixes o altres dispositius adequats. L'estanquitat
podrà quedar assegurada amb l'ajuda de premsaestopes.
‐ Els empalmaments i connexions es faran per mitjà de caixes o dispositius equivalents proveïts
de tapes desmuntables que assegurin alhora la continuïtat de la protecció mecànica establerta,
l'aïllament i la inaccessibilitat de les connexions i permetent la seva verificació en cas
necessari.
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3.1.2.3.

CONDUCTORS AÏLLATS ENTERRATS

Les condicions per a aquestes canalitzacions, en les quals els conductors aïllats hauran d'anar
sota tub tret que tinguin coberta i una tensió assignada 0,6/1kV, s'establiran d'acord amb allò
assenyalat en la Instruccions ITC‐BT‐07 i ITC‐BT ‐ 21.

3.1.2.4.

CONDUCTORS AÏLLATS DIRECTAMENT ENCASTATS EN ESTRUCTURES

Per a aquestes canalitzacions són necessaris conductors aïllats amb coberta (inclosos cables
armats o amb aïllament mineral). La temperatura mínima i màxima d'instal∙lació i servei serà
de ‐5 º C i 90 º C respectivament (polietilè reticulat o etilè‐propilè).

3.1.2.5.

CONDUCTORS AÏLLATS A L’INTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓ

Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V.
Els cables o tubs podran instal∙lar directament en els buits de la construcció amb la condició
que siguin no propagadors de la flama.
Els buits en la construcció admissibles per a aquestes canalitzacions podran estar disposats en
murs, parets, bigues, forjats o sostres, adoptant la forma de conductes continus o bé estaran
compresos entre dues superfícies paral∙leles com en el cas de falsos sostres o murs amb
càmeres d'aire .
La secció dels buits serà, com a mínim, igual a quatre vegades l'ocupada pels cables o tubs, i la
seva dimensió més petita no serà inferior a dues vegades el diàmetre exterior de major secció
d'aquests, amb un mínim de 20 mm.
Les parets que separin un buit que contingui canalitzacions elèctriques dels locals immediats,
tindran suficient solidesa per protegir aquestes contra accions previsibles.
S'evitaran, en la mesura del possible, les asprors en l'interior dels buits i els canvis de direcció
dels mateixos en un nombre elevat o de petit radi de curvatura.
La canalització podrà ser reconeguda i conservada sense que sigui necessària la destrucció
parcial de les parets, sostres, etc., O els seus guarnits i decoracions.
Els empalmaments i derivacions dels cables seran accessibles, disposant per a ells les caixes de
derivació adequades.
S'evitarà que puguin produir‐se infiltracions, fuites o condensacions d'aigua que puguin
penetrar en l'interior del buit, prestant especial atenció a la impermeabilitat dels seus murs
exteriors, així com a la proximitat de canonades de conducció de líquids, penetració d'aigua en
efectuar la neteja de sòls, possibilitat d'acumulació d'aquella en parts baixes del buit, etc
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3.1.2.6.

CONDUCTORS AÏLLATS SOTA CANALS PROTECTORES.

La canal protectora és un material d'instal∙lació constituït per un perfil de parets perforades o
no, destinat a allotjar conductors o cables i tancat per una tapa desmuntable. Els cables
utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V.
Les canals protectores tindran un grau de protecció IP4X i estaran classificades com "canals
amb tapa d'accés que només poden obrir‐se amb eines". Al seu interior es podran col∙locar
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
entroncaments de conductors en el seu interior i connexions als mecanismes.
Les canalitzacions per a instal∙lacions superficials ordinàries tindran unes característiques
mínimes indicades a continuació:

El compliment d'aquestes característiques es realitzarà segons els assaigs indicats a les normes
UNE‐EN 50l085.
Les canals protectores per a aplicacions no ordinàries hauran de tenir unes característiques
mínimes de resistència a l'impacte, de temperatura mínima i màxima d’instal∙lació i servei, de
resistència a la penetració d'objectes sòlids i de resistència a la penetració d'aigua, adequades
a les condicions de l'emplaçament al qual es destina; així mateix les canals seran no
propagadores de la flama. Aquestes característiques serán conformes a les normes de la sèrie
UNE‐EN 50.085.
El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies verticals i horitzontals o
paral∙leles a les arestes de les parets que limiten al local on s'efectua la instal∙lació.
Les canals amb conductivitat elèctrica s'han de connectar a la xarxa de terra, la seva
continuïtat eléctrica quedarà convenientment assegurada.
La tapa de les canals quedarà sempre accessible.
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3.1.2.7.

CONDUCTORS AÏLLATS SOTA MOTLLURES

Aquestes canalitzacions estan constituïdes per cables allotjats en ranures sota motllures.
Podran utilitzar‐se únicament en locals o emplaçaments classificats com secs, temporalment
humits o polsegosos. Els cables seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V.
Les motllures compliran les següents condicions:
‐ Les ranures tindran unes dimensions tals que permetin instal∙lar sense dificultat per elles els
conductors o cables. En principi, no es col∙locarà més d'un conductor per ranura, admetent,
però, col∙locar diversos conductors sempre que pertanyin al mateix circuit i la ranura present
dimensions adequades per a això.
‐ L'amplada de les ranures destinades a rebre cables rígids de secció igual o inferior a 6 mm2
seran, com a mínim, de 6 mm.
Per a la instal∙lació de les motllures es tindrà en compte:
‐ Les motllures no presentaran discontinuïtat alguna en tota la longitud on contribueixen a la
protección mecànica dels conductors. En els canvis de direcció, els angles de les ranures seran
obtusos.
‐ Les canalitzacions podran col∙locar al nivell del sostre o immediatament damunt dels sòcols.
En absència d'aquests, la part inferior de la motllura estarà, com a mínim, a 10 cm per sobre
del sòl.
‐ En el cas d'utilitzar‐se entornpeus ranurats, el conductor aïllat més baix estarà, com a mínim,
a 1,5 cm per sobre del sòl.
‐ Quan no puguin evitar encreuaments d'aquestes canalitzacions amb les destinades a un altre
ús (aigua, gas, etc.), S'utilitzarà una motllura especialment concebuda per a aquests
encreuaments o preferentment un tub rígid encastat que sobresortirà per una i altra banda de
l'encreuament. La separació entre dues canalitzacions que es creuin serà, com a mínim d'1 cm
en el cas d'utilitzar motllures especials per a l'encreuament i 3 cm, en el cas d'utilitzar tubs
rígids encastats.
‐ Les connexions i derivacions dels conductors es farà mitjançant dispositius de connexió amb
cargol o sistemes equivalents.
‐ Les motllures no estaran totalment encastades en la paret ni recobertes per papers,
tapisseries o qualsevol altre material, havent de quedar la seva coberta sempre a l'aire.
‐ Abans de posar les motllures de fusta sobre una paret, ha d'assegurar que la paret està
suficientment seca; en cas contrari, les motllures es separaran de la paret per mitjà d'un
producte hidròfug.

3.1.2.8.

CONDUCTORS AÏLLATS EN SAFATA O SUPORT DE SAFATES

Només s'utilitzaran conductors aïllats amb coberta (inclosos cables armats o amb aïllament
mineral), unipolars o multipolars segons norma UNE 20.460 ‐5‐52.
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El material utilitzat per a la fabricació serà acer laminat de primera qualitat, galvanitzat per
immersió.
L'amplada de les canaletes serà de 100 mm com a mínim, amb increments de 100 a 100 mm.
La longitud dels trams rectes serà de dos metres. El fabricant indicarà en el seu catàleg la
càrrega màxima admissible, en N / m, en funció de l'amplada i de la distància entre suports.
Tots els accessoris, com colzes, canvis de pla, reduccions, tes, unions, suports, etc, tindran la
mateixa qualitat que la safata.
Les safates i els seus accessoris se subjectaran a sostres i paraments mitjançant ferramentes de
suspensió, a distàncies tals que no es produeixin fletxes superiors a 10mm i estaran
perfectament alineades amb els tancaments dels locals.
No es permetrà la unió entre safates o la fixació de les mateixes als suports per mitjà de
soldadura, havent d’utilitzar peces d'unió i cargols. Per a les unions o derivacions de línies
s'utilitzaran caixes metàl∙liques que es fixaran a les safates.

3.1.2.9.
NORMES DE INSTAL∙LACIÓ EN PRESENCIA D’ALTRES CANALITZACIONS
NO ELÈCTRIQUES
En el cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es disposaran
de forma que entre les superfícies exteriors d’ambdues es mantingui a una distància de 3 cm.
com a mínim. En el cas de proximitat amb conductes de calefaccions, d’aire calent, o de fums,
les canalitzacions elèctriques s’establiran de forma que no puguin arribar a una temperatura
perillosa, i per consegüent, es mantindran separades per una distància mínima de 150 mm o a
través de pantalles calorífiques.
Les canalitzacions elèctriques no se situaran per sota d'altres canalitzacions que puguin donar
lloc a condensacions, tals com les destinades a conducció de vapor, d'aigua, de gas, etc., A
menys que es prenguin les disposicions necessàries per a protegir les canalitzacions elèctriques
contra els efectes d'aquestes condensacions.

3.1.2.10.

ACCESIBILITAT A LES INSTAL∙LACIONS

Les canalitzacions hauran d'estar disposades de manera que facilitin la seva maniobra,
inspecció i accés a les seves connexions. Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera
que mitjançant la convenient identificació dels seus circuits i elements, es pugui procedir en
tot moment a reparacions, transformacions, etc.
En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d'elements de la construcció, com ara
murs, envans i sostres, no es disposaran entroncaments o derivacions de cables, estant
protegides contra els deterioraments mecànics, les accions químiques i els efectes de la
humitat .
Les cobertes, tapes o envolvents, comandaments i polsadors de maniobra d'aparells tals com
mecanismes, interruptors, bases, reguladors, etc, instal∙lats en els locals humits o mullats,
seran de material aïllant.
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3.1.2.11. CONDUCTORS
Els conductors utilitzats es regiran per les especificacions del projecte, segons s’indica a la
Memòria, Plànols i Mesuraments.

3.1.2.12. MATERIALS
Els conductors seran dels següents tipus:
‐ De 0,6/1 kV de tensió nominal
‐ Conductor: de coure.
‐ Formació: unipolars.
‐ Aïllament: policlorur de vinil (PVC).
‐ Tensió de prova: 2.500 V.
‐ Instal∙lació: sota tub.
‐ Normativa d’aplicació: UNE 21.031
‐ De 0,6/1 kV de tensió nominal
‐ Conductor: de coure (o d’alumini, quan ho requereixin les especificacions del projecte).
‐ Formació: uni‐bi‐tri‐tetrapolars.
‐ Aïllament: policlorur de vinil (PVC) o polietilè reticulat (XLPE).
‐ Tensió de prova: 4.000 V.
‐ Instal∙lació: a l’aire o en safata.
‐ Normativa d’aplicació: UNE 21.123

Els conductors de coure electrolític es fabriquen de qualitat i resistència mecànica uniforme, i
el seu coeficient de resistivitat a 20ºC serà del 98% al 100%. Aniran previstos de bany de
recobriment d’estany, que haurà de resistir la següent prova: A una mostra neta i seca de fil
estanyat se li dona la forma de cercle d’un diàmetre equivalent a 20 o 30 vegades el diàmetre
del fil, a continuació del qual es submergeix durant un minut en una solució d’àcid
hidroclorídric de 1,088 de pes específic a una temperatura de 20ºC. Aquesta operació es
realitzarà dues vegades, després del qual no s’haurà d’apreciar punts negres en el fil. La
capacitat mínima de l’aïllament dels conductors serà de 500V.
Els conductors de secció igual o superior a 6 mm2 hauran d’estar constituïts per cable obtingut
per trenat de fil de coure del diàmetre corresponent a la secció del conductor que es tracti.
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3.1.2.13.

DIMENSIONAT

Per la selecció dels conductors actius del cable adequat a cada càrrega s’utilitzarà el més
desfavorable entre els següents criteris:
‐ Intensitat màxima admissible. Com a intensitat s’agafarà la pròpia càrrega. Partint de les
intensitats nominals així establertes, s’escollirà la secció del cable que admeti aquesta
intensitat d’acord a les prescripcions del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió o les
recomanacions del fabricant, adoptant els oportuns coeficients correctors segons les
condicions de la instal∙lació. En referència a coeficients augmentatius de la càrrega, s’haurà de
tenir present les instruccions MIE BT 032 per a receptors d’enllumenat i MIE BT 034 per a
receptors a motor.
‐ Caiguda de tensió en servei. La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que
la caiguda de tensió entre l’origen de la instal∙lació i qualsevol punt d’utilització, sigui menor
del 3% de la tensió nominal en l’origen de la instal∙lació, per enllumenat, i del 5% pels demés
usos, considerant alimentats tots els receptors susceptibles de funcionar simultàniament. Per a
la derivació individual la caiguda de tensió màxima admissible serà del 1,5%. El valor de la
caiguda de tensió podrà compensar‐se entre la de la instal∙lació interior i la de la derivació
individual, de manera que la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma dels valors límits
especificats per a ambdues.
‐ Caiguda de tensió transitòria. La caiguda de tensió en tot el sistema durant l’engegada dels
motors no ha de provocar condiciones que impedeixin l’engegada dels mateixos, desconnexió
dels contactors, parpelleig de l’enllumenat, etc.

La secció del conductor neutre serà l'especificada en la Instrucció ITC‐BT‐07, apartat 1, en
funció de la secció dels conductors de fase o polars de la instal∙lació.
Els conductors de protecció seran del mateix tipus que els conductors actius especificats en
l'apartat anterior, i tindran una secció mínima igual a la fixada per la taula 2 de la ITC‐BT‐18, en
funció de la secció dels conductors de fase o polars de la instal∙lació. Es podran instal∙lar per les
mateixes canalitzacions que aquests o bé en forma independent, seguint a això el que
assenyalin les normes particulars de l'empresa distribuidora de l'energia.

3.1.2.14.

IDENTIFICACIÓ DE LES INSTAL∙LACIONS

Les canalitzacions elèctriques s’establiran de forma que per convenient identificació dels seus
circuits i elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions , transformacions, etc.
Els conductors de la instal∙lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel que fa al
conductor neutre i el conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors
que presentin els seus aïllaments. Quan existeixi conductor neutre en la instal∙lació o es
prevegi per a un conductor de fase el seu pas posterior a conductor neutre, s'identificaran
aquests pel color blau clar. Al conductor de protecció se li identificarà pel color verd‐groc. Tots
els conductors de fase, o si escau, aquells per als quals no es prevegi la seva passada posterior
a neutre, s'identificaran pels colors marró, negre o gris.
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3.1.2.15.

RESISTÈNCIA D’AÏLLAMENT I RIGIDESA DIELÈCTRICA

Les instal∙lacions hauran de presentar una resistència d'aïllament almenys igual als valors
indicats en la taula següent:

La rigidesa dielèctrica ha de ser tal, que desconnectant els aparells d’utilització, resisteixi
durant 1 minut una prova de tensió de 2U+1000 volts, essent la U la tensió màxima de servei
expressada en volts i amb un mínim de 1.500 volts.
Els corrents de fuita no seran superiors, per al conjunt de la instal∙lació o per a cada un dels
circuits en què aquesta pugui dividir a efectes de la seva protecció, a la sensibilitat que
presentin els interruptors diferencials instal∙lats com a protecció contra els contactes
indirectes.

3.1.2.16.

CAIXES DE CONNEXIÓ

Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes apropiades de material
plàstic resistent incombustible o metàl∙liques, en aquest cas estaran aïllades interiorment i
protegides contra l'oxidació. Les dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar
folgadament tots els conductors que hagin de contenir. La seva profunditat serà igual,
almenys, a una vegada i mitja el diàmetre del tub major, amb un mínim de 40 mm, el costat o
diàmetre de la caixa serà d'almenys 80 mm. Quan es vulguin fer estanques les entrades dels
tubs en les caixes de connexió, hauran d'emprar‐se premsaestopes adequades. En cap cas es
permetrà la unió de conductors, com entroncaments o derivacions per simple retorciment o
enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar‐se sempre utilitzant borns
de connexió.
Els conductors es fixaran firmament a totes les caixes de sortida, d’empalmament i de pas,
mitjançant contrarosques i casquets. Es tindrà cura de que quedi al descobert el número total
de fils de rosca amb l’objectiu de que el casquet pugui ser perfectament apretat contra
l’extrem del conducte, després del qual s’apretarà la contrarosca per posar firmament el
casquet elèctric amb la caixa.
Els conductors i caixes es subjectaran per mitjà de perns de fiador en totxana buida, per mitjà
de perns d’expansió en formigó i totxana massissa i claus Split sobre metall. Els perns de fiador
de tipus cargol s’utilitzaran en instal3lacions permanents, els de tipus bis quan es precisi
desmuntar la instal∙lació, i els perns d’expansió seran d’obertura efectiva. Seran de construcció
sòlida i capaces de resistir una tracció mínima de 20 kg. No es farà ús de claus per mitjà de
subjecció de caixes o conductors.
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3.1.2.17.

MECANISMES I PRESES DE CORRENT

Els interruptors i commutadors tallaran la corrent màxima del circuit en el qual estiguin
col∙locats sense provocar la formació d’arc permanent, obrint o tancant els circuits sense
possibilitat d’agafar una posición intermig. Seran del tipus tancat i de material aïllant. Les
dimensions de les peses de contacte seran tal que la temperatura no pugui excedir de 65ºC en
cap de les seves peces. La seva construcció serà tal que permeti realitzar un número total de
10.000 maniobres d’obertura i tancament, amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball.
Portaran marcada la seva intensitat i tensions nominals, i estaran provades a una tensió de 500
a 1.000 volts.
Les preses de corrent seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i la tensió
nominal de treball i disposaran, com a norma general, totes elles de posada a terra.
Tots ells aniran instal∙lats en l’interior de caixes encastades en els paraments, de manera que a
l’exterior sols podrà aparèixer el comandament totalment aïllat i la tapa envellidora.
En el cas en el qual existeixin dos mecanismes junts, ambdós estaran en la mateixa caixa, la
qual haurà d’estar suficientment dimensionada per evitar falsos contactes.

3.1.3. APARAMENTA DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
3.1.3.1.

QUADRES ELÈCTRICS

Tots els quadres elèctrics seran nous i es lliuraran o l’obra sense cap defecte. Estan
dissenyades seguint els requisits d’aquestes especificacions i es construiran d’acord amb el
Reglament Electrotècnic per a Baixa
Tensió i amb les recomanacions de la Comissió Electrotècnica Internacional (CEI).
Cada circuit en sortida de quadro estarà protegit contra les sobrecàrregues i curtcircuits. La
protecció contra corrents de defecte cap a terra es farà per circuits o grup de circuits segons
s’indica en el projecte mitjançant la utilització d’interruptors diferencials de sensibilitat
adequada, segons ITC‐BT‐24.
Els quadres estaran preparats per treballar en servei continu. Les variacions màximes admeses
de tensió i freqüència seran del +5% sobre el valor nominal.
Els quadres seran dissenyats per servei interior, completament estancs a la pols i la humitat,
ensamblats i cablejats totalment a fàbrica, i estaran constituïts per una estructura metàl∙lica de
perfils laminats en fred, adequada pel muntatge sobre terra, i plafons de tancament de xapa
d’acer de forta espessor, o de qualsevol altre material que sigui mecànicament resistent i no
inflamable.
Alternativament, la cabina dels quadres podrà estar construïda per mòduls de material plàstic,
amb la part frontal transparent.
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Les tapes estaran proveïdes amb un junta d’estanqueïtat de neoprè o material similar, per
evitar l’entrada de pols.
Tots els cables s’instal∙laran dins de canaletes proveïdes de tapa desmuntable. Els cables de
força aniran en canaletes diferents en tot el seu recorregut de les canaletes per els cables de
comandament i control.
Els aparells es muntaran deixant entre ells i les parts adjacents d’altres elements una distància
mínima igual a la recomanada pel fabricant dels aparells, en qualsevol cas mai inferior a la
quarta part de la dimensió de l’aparell en la direcció considerada.
La profunditat dels quadres serà de 500 mm i la seva alçada i amplada la necessària per a la
col∙locació dels components i igual a un múltiple enter del mòdul del fabricant. Els quadres
estaran dissenyats per poder ser ampliats per ambdós extrems.
Els aparells indicadors (làmpades, amperòmetres, voltímetres, etc.), dispositius de
comandament (polsadors, interruptors, commutadors, etc.), plafons sinòptics, etc., es
muntaran sobre la part frontal dels quadres.
Tots els components interiors, aparells i cables, seran accessibles des de l’exterior per la part
frontal.
El cablejat interior dels quadres es portarà fins a una regleta de borns situats junt a les
entrades dels cables des de l’exterior.
Les parts metàl∙liques de embolcall dels quadres es protegiran contra la corrosió per mitjà
d’una impressió a base de dues capes de pintura anticorrosiva i una pintura d’acabat de color
que s’especifiqui en les medicions o, en la seva absència, per la Direcció Tècnica durant el
transcurs de la instal∙lació.
La construcció i disseny dels quadres haurà de proporcionar seguretat al personal i garantir un
perfecte funcionament sota totes les condicions de servei, i en particular:
‐ Els compartiments que hagin de ser accessibles per accionament o manteniment estant el
quadre en serveis no tindran peces en tensió al descobert.
‐ El quadre i tots els seus components seran capaços de suportar les corrents de curtcircuits
(kA) segons especificacions ressenyades en plànols i medicions.

3.1.3.2.

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS

En l’origen de la instal∙lació i lo més a prop possible del punt d’alimentació de la mateixa, es
col∙locarà el quadre general de comandament i protecció, en el que es disposarà un
interruptor general de tall omnipolar, així com dispositius de protecció contra sobreintensitats
de cada un dels circuits que parteixen de dit quadre.
La protecció contra sobreintensitats per tots els conductors (fases i neutre) de cada circuit es
realitzarà amb interruptors magnetotèrmics o automàtics de tall omnipolar, amb corba
tèrmica de tall per a la protecció a sobrecàrregues i sistema de tall electromagnètic per a la
protecció a curtcircuits.
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En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s’instal∙laran en l’origen
d’aquests, així com en els punts en que la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a
secció, condicions d’instal∙lació, sistema d’execució o tipus de conductors utilitzats. No
obstant, no s’exigeix instal∙lar dispositius de protección en l’origen d’un circuit en el que
presenta una disminució de la intensitat admissible en el mateix, quan la seva protecció quedi
assegurada per un dispositiu instal∙lat anteriorment.
Els interruptors seran de ruptura a l’aire i de dispar lliure i tindran un indicador de posició.
L’accionament será directe per pols amb mecanismes de tancament per energia acumulada.
L’accionament serà manual o manual i elèctric, segons s’indiqui en l’esquema o sigui necessari
per necessitats d’automatisme. Portaran marcades la intensitat i tensió nominals de
funcionament, així com el signe indicador de la seva desconnexió.
L’interruptor d’entrada al quadre, de tall omnipolar, serà selectiu amb els interruptors situats
aigües avall, darrera seu.
Els dispositius de protecció dels interruptors seran relés d’acció directa.

3.1.3.3.

GUARDAMOTORS

Els contactors guardamotors seran adequats per l’engegada directe de motors, amb corrents
d’engegada màxima del 600% de la nominal i corrent de desconnexió igual a la nominal.
La longevitat de l’aparell, sense haver de canviar peces de contacte i sense manteniment, en
condicions de servei normals (connecta estant el motor parat i desconnecta durant la marxa
normal) serà d’almenys 500.000 maniobres.
La protecció contra sobrecàrregues es realitzarà per mitjà de relés tèrmics per les tres fases,
amb rearmament manual accionable des de l’interior del quadra.
En el cas d’engegada dura, de llarga duració, s’instal∙laran relés tèrmics de característica
retardada. En cap cas es permetrà curtcircuitar el relé durant l’engegada.
La verificació del relé tèrmic, previ ajustament a la intensitat nominal del motor, es realitzarà
fent girar el motor a plena càrrega en monofàsic; la desconnexió s’haurà de realitzar al cap
d’alguns minuts.
Cada contactor portarà dos contactes normalment tancats i dos normalment oberts per
enclavaments amb altres aparells.
3.1.3.4.
3.1.3.5.

FUSIBLES

Els fusibles seran d’alta capacitat de ruptura, limitadors de corrent i d’acció lenta quan vagin
instal∙lats en circuits de protecció de motors.
Els fusibles de protecció de circuits de control o de consumidors ohmnics seran d’alta capacitat
de ruptura i d’acció ràpida.
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Es disposaran sobre material aïllant i incombustible, i estaran construïts de tal forma que no es
pugui projectar metall al fondre’s. Portaran marcades la intensitat i tensions nominals de
treball.
No seran admesos elements en els que la reposició del fusible pugui suposar un perill
d’accident. Estarà muntat sobre una empunyadura que pugui ser retirada fàcilment de la base.

3.1.3.6.

INTERRUPTORS DIFERENCIALS

1/ La protecció contra contactes directes s'assegurarà adoptant les següents mesures:
Protecció per aïllament de les parts actives.
Les parts actives hauran d'estar recobertes d'un aïllament que no pugui ser eliminat més que
destruint. Protecció per mitjà de barreres o envoltants.
Les parts actives han d'estar situades a l'interior de les envoltants o darrere de barreres que
posseeixin, com a mínim, el grau de protecció IP XXB, segons UNE20.324. Si es necessiten
obertures majors per a la reparació de peces o per al bon funcionament dels equips,
s'adoptaran precaucions apropiades per impedir que les persones o animals domèstics toquin
les parts actives i es garantirà que les persones siguin conscients del fet que les parts actives
no han de ser tocades voluntàriament.
Les superfícies superiors de les barreres o envoltants horitzontals que són fàcilment
accessibles, han de respondre com a mínim al grau de protecció IP4X o IP xxd.
Les barreres o envolvents han de fixar de manera segura i ser d'una robustesa i durabilitat
suficients per mantenir els graus de protecció exigits, amb una separació suficient de les parts
actives en les condicions normals de servei, tenint en compte les influències externes.
Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir les envolvents o treure parts d'aquestes, això
no ha de ser possible més que:
‐ Bé amb l'ajuda d'una clau o d'una eina;
‐ O bé, després de treure la tensió de les parts actives protegides per aquestes barreres o
aquestes envolvents, no podent ser restablerta la tensió fins després de tornar a col∙locar les
barreres o les envoltants;
‐ O bé, si hi ha interposada una segona barrera que posseeix com a mínim el grau de protecció
IP2X o IP XXB, que no pugui ser treta més que amb l'ajuda d'una clau o d'una eina i que
impedeixi tot contacte amb les parts actives.
Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial‐residual.
Aquesta mesura de protecció està destinada solament a complementar altres mesures de
protecció contra els contactes directes.
L'ús de dispositius de corrent diferencial‐residual, el valor de corrent diferencial assignada de
funcionament sigui inferior o igual a 30 mA, es reconeix com a mesura de protecció
complementària en cas de fallada d'una altra mesura de protecció contra els contactes
directes o en cas de imprudència dels usuaris.
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2/ La protecció contra contactes indirectes s'aconseguirà mitjançant "tall automàtic de
l'alimentació".
Aquesta mesura consisteix a impedir, després de l'aparició d'una fallada, que una tensió de
contacte de valor suficient es mantingui durant un temps tal que pugui donar com a resultat
un risc. La tensió límit convencional és igual a 50 V, valor eficaç en corrent altern, en
condicions normals ia 24 V en locals humits.
Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han de
ser interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. El
punt neutre de cada generador o transformador s'ha de posar a terra.
Es complirà la següent condició:
Ra x Ia £ U
on:
‐ Ra és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de
masses.
‐ Ia és el corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de protecció. Quan el
dispositiu de protecció és un dispositiu de corrent diferencial‐residual és el corrent diferencial‐
residual assignada.
‐ U és la tensió de contacte límit convencional (50 o 24V).

3.1.3.7.

SECCIONADORS

Els seccionadors en carrega seran de connexió i desconnexió brusca, ambdues independents
de l’acció de l’operador.
Els seccionadors seran adequats per servei continu i capaços d’obrir i tancar la corrent nominal
a tensió nominal amb un factor de potència igual o inferior a 0,7.

3.1.3.8.

EMBARRATS

L’embarrat principal constarà de tres barres per les tres fases i una, amb la meitat de la secció
de les fases, per el neutre. La barra de neutre haurà de ser seccionable a l’entrada del quadre.
Les barres seran de coure electrolític d’alta conductivitat i adequades per suportar la intensitat
de plena carrega i les corrents de curtcircuits que s’especifiquen en memòria i plànols.
Es disposarà també d’una barra independent de terra, de secció adequada per proporcionar la
posada a terra de les parts metàl∙liques no conductores dels aparells, la carcassa del quadre i,
si hi fossin, els conductors de protecció dels cables en sortida.
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3.1.3.9.

PREMSA ESTOPES I ETIQUETES

Els quadres aniran completament cablejats fins a les regletes d’entrada i sortida.
Es proveiran premsaestopes per totes les entrades i sortides dels cables del quadre; els
premsaestopes serán de doble tancament per cables armats i de tancament senzill per cables
sense armar.
Tots els aparells i borns aniran degudament identificats en l’interior del quadre mitjançant
números que corresponguin a la designació de l’esquema. Les etiquetes seran marcades de
forma indeleble i fàcilment llegible.
A la part frontal del quadre es disposaran etiquetes d’identificació dels circuits. El fabricant
podrà adoptar qualsevol solució per el material de les etiquetes, la seva subjecció i impressió,
amb el fi de que sigui duradora i fàcilment llegible.
En qualsevol cas, les etiquetes estaran marcades amb lletres negres de 10 mm d’altura sobre
fons blanc.

3.1.3.10.

RECEPTORS D’ENLLUMENAT

Les lluminàries seran conformes als requisits establerts en les normes de la sèrie UNE‐EN
60598.
La massa de les lluminàries suspeses excepcionalment de cables flexibles no han d'excedir de 5
kg. Els conductors, que han de ser capaços de suportar aquest pes, no han de presentar
entroncaments intermedis i l'esforç haurà de realitzar‐se sobre un element diferent del born
de connexió.
Les parts metàl∙liques accessibles de les lluminàries que no siguin de Classe II o Classe III,
hauran de tenir un element de connexió per a la seva posada a terra, que anirà connectat de
manera fiable i permanent al conductor de protecció del circuit.
L'ús de làmpades de gasos amb descàrregues a alta tensió (neó, etc), es permetrà quan la seva
ubicació estigui fora del volum d'accessibilitat o quan es lin barreres o envoltants separadores.
En instal∙lacions d’il∙luminació amb làmpades de descàrrega realitzades en locals en els que
funcionin màquines amb moviment alternatiu o rotatori ràpid, s'hauran de prendre les
mesures necessàries per evitar la possibilitat d'accidents causats per il∙lusió òptica originada
per l'efecte estroboscòpic.
Els circuits d'alimentació estaran previstos per transportar la càrrega deguda als propis
receptors, als seus elements associats i als seus corrents harmòniques i d'arrencada. Per
receptors amb làmpades de descàrrega, la càrrega mínima prevista en voltiampers serà de 1,8
vegades la potència en watts dels llums. En el cas de distribucions monofàsiques, el conductor
neutre tindrà la mateixa secció que els de fase. Serà acceptable un coeficient diferent per al
càlcul de la secció dels conductors, sempre que el factor de potència de cada receptor sigui
major o igual a 0,9 i si es coneix la càrrega que suposa cada un dels elements associats a les
làmpades i els corrents d'arrencada, que tant aquestes com aquells puguin produir. En aquest
cas, el coeficient serà el que resulti.
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En el cas de receptors amb làmpades de descàrrega serà obligatòria la compensació del factor
de potencia fins a un valor mínim de 0,9.
En instal∙lacions amb làmpades de molt baixa tensió (pe 12 V) s'ha de preveure la utilització de
transformadors adequats, per assegurar una adequada protecció tèrmica, contra curtcircuits i
sobrecàrregues i contra els xocs elèctrics.
Per als rètols lluminosos i per a instal∙lacions que els alimenten amb tensions assignades de
sortida en buit compreses entre 1 i 10 kV s'aplicarà el que disposa la norma UNE‐EN 50107.
3.1.3.11.
3.1.3.12.

RECEPTORS A MOTOR

Els motors s’han d’instal∙lar de manera que l'aproximació a les seves parts en moviment no
pugui ser causa d'accident. Els motors no han d'estar en contacte amb matèries fàcilment
combustibles i se situaran de manera que no puguin provocar la ignició d'aquestes.
Els conductors de connexió que alimenten a un sol motor han d'estar dimensionats per una
intensitat del 125% de la intensitat a plena càrrega del motor. Els conductors de connexió que
alimenten a diversos motors, han d'estar dimensionats per una intensitat no inferior a la suma
del 125% de la intensitat a plena càrrega del motor de major potència, més la intensitat a
plena càrrega de tots els altres.
Els motors han d'estar protegits contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en totes les seves
fases, havent aquesta última protecció ser de tal naturalesa que cobreixi, en els motors
trifàsics, el risc de la manca de tensió en una de les seves fases. En el cas de motors amb
arrencador estrella‐triangle, s'assegurarà la protecció, tant per a la connexió en estrella com
en triangle.
Els motors han d'estar protegits contra la falta de tensió per un dispositiu de tall automàtic de
l'alimentació, quan l'arrencada espontani del motor, com a conseqüència del restabliment de
la tensió, pugui provocar accidents, o perjudicar el motor, d'acord amb la norma UNE 20.460 ‐
4‐45.
Els motors han de tenir limitada la intensitat absorbida en l'arrencada, quan es poguessin
produir efectes que perjudiquen a la instal∙lació o ocasionar pertorbacions inacceptables al
funcionament d'altres receptors o instal∙lacions.
En general, els motors de potència superior a 0,75 quilowatts han d'estar proveïts de reòstats
d'arrencada o dispositius equivalents que no permetin que la relació de corrent entre el
període d'arrencada i el de marxa normal que correspongui a la seva plena càrrega, segons les
característiques del motor que ha d'indicar la seva placa, sigui superior a la indicada en el
quadre següent:
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
Més de 15 kW: 1,5
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Tots els motors de potència superior a 5 kW tindrà sis borns de connexió, amb tensió de la
xarxa corresponent a la connexió en triangle del bobinatge (motor de 230/400 V per a xarxes
de 230 V entre fases i de 400/693 V per a xarxes de 400 V entre fases), de tal manera que serà
sempre possible efectuar una arrencada en estrella‐triangle del motor.
Els motors hauran de complir, tant en dimensions i formes constructives, com en l'assignació
de potència als diversos mides de carcassa, amb les recomanacions europees IEC i les normes
UNE, DIN i VDE. Les normes UNE específiques per a motors són la 20.107, 20.108, 20.111,
20.112, 20.113, 20.121, 20.122 i 20.324.
Per a la instal∙lació a terra s'usarà normalment la forma constructiva B‐3, amb dos plats de
suport, un extrem d'eix lliure i carques amb potes. Per muntatge vertical, els motors portaran
coixinets previstos per suportar el pes del rotor i de la politja.
La classe de protecció es determina en les normes UNE 20.324 i DIN 40.050. Tots els motors
hauran de tenir la classe de protecció IP 44 (protecció contra contactes accidentals amb eina i
contra la penetració de cossos sòlids amb diàmetre major d'1 mm, protecció contra
esquitxades d'aigua provinent de qualsevol direcció), excepte per a instal∙lació a la intempèrie
o en ambient humit o polsegós i dins d'unitats de tractament d'aire, on s’utilitzaran motors
amb classe de protecció IP 54 (protecció total contra contactes involuntaris de qualsevol
classe, protecció contra dipòsits de pols, protecció contra esquitxades d'aigua provinent de
qualsevol direcció) .
Els motors amb proteccions IP 44 i IP 54 són completament tancats i amb refrigeració de
superfície.
Tots els motors hauran de tenir, almenys, la classe d'aïllament B, que admet un increment
màxim de temperatura de 80 º C sobre la temperatura ambient de referència de 40 º C, amb
un límit màxim de temperatura del debanat de 130 º C.
El diàmetre i longitud de l'eix, les dimensions de les xavetes i l'altura de l'eix sobre la base
estaran d'acord amb les recomanacions IEC.
La qualitat dels materials amb què estan fabricats els motors seran les que s'indiquen a
continuació:
‐ Rodaments: d'esfera, de tipus adequat a les revolucions del rotor i capaços de suportar
lleugers empentes axials en els motors d'eix horitzontal (se seguiran les instruccions del
fabricant pel que fa a marca, tipus i quantitat de greix necessària per a la lubricació i la seva
durada).
‐ Caixes de borns i tapa: de ferro colat amb entrada de cables a través d'orificis roscats amb
premsa‐estopes.
Per a la correcta selecció d'un motor, que es farà parell servei continu, hauran de considerar
tots i cadascun dels següents factors:
‐ Potència màxima absorbida per la màquina accionada, incloses les pèrdues per transmissió.
‐ Velocitat de rotació de la màquina accionada.
‐ Característiques de la connexió elèctrica (nombre de fases, tensió i freqüència).
‐ Classe de protecció (IP 44 o IP 54).
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‐ Classe d'aïllament (B o F).
‐ Forma constructiva.
‐ Temperatura màxima del fluid refrigerant (aire ambient) i cota sobre el nivell del mar del lloc
d'emplaçament.
‐ Moment d'inèrcia de la màquina accionada i de la transmissió referit a la velocitat de rotació
del motor.
‐ Corba del parell resistent en funció de la velocitat.
Els motors podran admetre desviacions de la tensió nominal d'alimentació compreses entre el
5% en més o menys. Si són de preveure desviacions cap a la baixa superiors a l'esmentat valor,
la potència del motor haurà de "deratarse" de forma proporcional, tenint en compte que, a
més, disminuirà també el parell d'arrencada proporcional al quadrat de la tensió.
Abans de connectar un motor a la xarxa d'alimentació, haurà de comprovar que la resistència
d'aïllament del bobinat estator sigui superiors a 1,5 megahoms. En cas que sigui inferior, el
motor serà rebutjat per la DO i haurà de ser assecat en un taller especialitzat, seguint les
instruccions del fabricant, o substituït per un altre.
El nombre de pols del motor es triarà d'acord a la velocitat de rotació de la màquina accionada.
En cas d'acoblament d'equips (com ventiladors) per mitjà de politges i corretges trapezoïdals,
el nombre de pols del motor s'escollirà de manera que la relació entre velocitats de rotació del
motor i del ventilador sigui inferior a 2,5.
‐ Carcassa: de ferro colat d'alta qualitat, amb potes solidàries i amb aletes de refrigeració.
‐ Estator: paquet de xapa magnètica i bobinat de coure electrolític, muntats en estret contacte
amb la carcassa per disminuir la resistència tèrmica al pas de la calor cap a l'exterior de la
mateixa. La impregnació del bobinat per a l'aïllament elèctric s'obtindrà evitant la formació de
bombolles i haurà resistir les sol∙licitacions tèrmiques i dinàmiques a les quals ve sotmès.
‐ Rotor: format per un paquet ranurat de xapa magnètica, on s'allotjarà el donaven secundari
en forma de gàbia d'aliatge d'alumini, simple o doble.
‐ Eix: d'acer dur.
‐ Ventilador: interior (per a les classes IP 44 i IP 54), d'alumini fos, solidari amb el rotor, o de
plàstic injectat.
Tots els motors portaran una placa de característiques, situada en lloc visible i escrita de forma
indeleble, en la qual apareixerà, si més no, les dades següents:
‐ Potència del motor.
‐ Velocitat de rotació.
‐ Intensitat de corrent a la (es) tensió (s) de funcionament.
‐ Intensitat d'arrencada.
‐ Tensió (s) de funcionament.
‐ Nom del fabricant i model
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3.1.4. POSADES A TERRA
Les posades a terra s'estableixen principalment a fi de limitar la tensió que, pel que fa a terra,
puguin
presentar en un moment donat les masses metàl∙liques, assegurar l'actuació de les proteccions
i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats.
La posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni protecció alguna,
d'una part del circuit elèctric o d'una part conductora no pertanyent al mateix, mitjançant una
presa de terra amb un elèctrode o grup d'elèctrodes enterrats en el sòl .
Mitjançant la instal∙lació de posada a terra s'haurà d'aconseguir que en el conjunt
d'instal∙lacions, edificis i superfície pròxima del terreny no apareguin diferències de potencial
perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra dels corrents de defecte o les de
descàrrega d'origen atmosfèric.
L'elecció i instal∙lació dels materials que assegurin la posada a terra han de ser tals que:
‐ El valor de la resistència de posada a terra estigui conforme amb les normes de protecció i de
funcionament de la instal∙lació i es mantingui d'aquesta manera al llarg del temps.
‐ Els corrents de defecte a terra i els corrents de fuita puguin circular sense perill,
particularment des del punt de vista de sol∙licitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques.
‐ La solidesa o la protecció mecànica quedi assegurada amb independència de les condicions
estimades d'influències externes.
‐ Contemplen els possibles riscos deguts a electròlisi que poguessin afectar a altres parts
metàl∙liques.
3.1.4.1.
Preses de terra.

UNIONS A TERRA

Per a la presa de terra es poden utilitzar elèctrodes formats per:
‐ Barres, tubs;
‐ Platines, conductors nus;
‐ Plaques;
‐ Anells o malles metàl∙liques constituïts pels elements anteriors o les seves combinacions;
‐ Armadures de formigó enterrades, amb excepció de les armadures pretensades;
‐ Altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades.
Els conductors de coure utilitzats com elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica
segons la classe 2 de la norma UNE 21.022.
El tipus i la profunditat d'enterrament de les preses de terra han de ser tals que la possible
pèrdua d'humitat del sòl, la presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la
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resistència de la presa de terra per sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior a
0,50 m.
Conductors de terra.
La secció dels conductors de terra, quan estiguin enterrats, hauran d'estar d'acord amb els
valors indicats en la taula següent. La secció no serà inferior a la mínima exigida per als
conductors de protecció.

La protecció contra la corrosió pot obtenir‐se mitjançant una evolvent.
Durant l'execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra ha d'extremar la
cura perquè resultin elèctricament correctes. S'ha de tenir cura, especialment, que les
connexions, no danyin ni als conductors ni als elèctrodes de terra.
Bornes de posta a terra.
En tota la instal∙lació de posta a terra s’ha de preveure un borne principal de terra, al qual
s’han d’unir els
conductors següents:
‐ Els conductors de terra.
‐ Els conductors de protecció.
‐ Els conductors d’unió equipotencial principal.
‐ Els conductors de posta a terra funcional, si son necessaris.
S’ha de preveure sobre els conductores de terra i en un lloc accessible, un dispositiu que
permeti mesurar la resistència de la toma de terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar
combinat amb el born principal de terra, ha de ser desmuntable necessàriament por mitjà de
un útil, té que ser mecànicament segur i ha d’assegurar la continuïtat elèctrica.
Conductors de protecció.
Els conductors de protecció serveixen per a unir elèctricament les masses de una instal∙lació
amb el born de terra, amb la finalitat d’assegurar la protecció contra contactes indirectes.
Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada en la taula següent:
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En tots els casos, els conductors de protecció que no formen part de la canalització
d’alimentació seran de coure amb una secció, al menys de:
‐ 2,5 mm2, si els conductors de protecció disposen d’una protecció mecànica.
‐ 4 mm2, si els conductors de protecció no disposen d’una protecció mecànica.
Com a conductors de protecció poden utilitzar‐se:
‐ conductors en los cables multiconductors, o
‐ conductors aïllats o nus que tinguin una envolvent comú amb els conductors actius, o
‐ conductors separats nus o aïllats.
Cap aparell haurà de ser intercalat en el conductor de protecció. Les masses dels equips a unir
amb els conductors de protecció no han de ser connectades en sèrie en un circuit de protecció.

3.1.5. INSPECCIONS I PROVES A FÀBRICA
L’aparamenta es sotmetrà a fàbrica a una sèrie d’assaigs per comprovar que estan lliures de
defectes mecànics i elèctrics.
En particular es faran al menys les següents comprovacions:
‐ Es mesurarà la resistència d’aïllament amb relació a terra i entre conductors, que tindrà un
valor de, al menys, 0,5 Mohms.
‐ Una prova de rigidesa dielèctrica, que s'efectuarà aplicant una tensió igual a dues vegades la
tensió nominal més 1.000 volts, amb un mínim de 1.500 volts, durant 1 minut a la freqüència
nominal. Aquest assaig es realitzarà estant els aparells d'interrupció tancats i els curtcircuits
instal∙lats com en servei normal.
‐ S’inspeccionaran visualment tots els aparells i es comprovarà el funcionament mecànic de
totes les parts mòbils.
‐ Es posarà el quadre de baixa tensió i es comprovarà que tots els relés actuen correctament.
‐ Es calibraran i ajustaran totes les proteccions d’acord amb els valors subministrats pel
fabricant.
Aquestes proves podran realitzar‐se, a petició de la DO, en presència del tècnic encarregat de
la mateixa.
Quan s’exigeixin els certificats d’assaig, la EIM enviarà els protocols d’assaig, degudament
certificats pel fabricant, a la DO.
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3.1.6. CONTROL
Es realitzaran quants anàlisi, verificacions, comprovacions, assaigs, proves i experiències amb
els materials, elements o parts de la instal∙lació que s'ordenin pel Tècnic Director de la
mateixa, sent executats en laboratori que designi la direcció, a càrrec de la contracta.
Abans de la seva utilització en l'obra, muntatge o instal∙lació, tots els materials a emprar, les
característiques tècniques, així com les de la seva posada en obra, han quedat ja especificades
en apartats anteriors, seran reconeguts pel Tècnic Director o persona en qui aquest delegui,
sense l'aprovació no podrà procedir a la seva ocupació. Els que per mala qualitat, manca de
protecció o aïllament o altres defectes no s'estimin admissibles per aquell, hauran de ser
retirats immediatament. Aquest reconeixement previ dels materials no constituirà la seva
recepció definitiva, i el Tècnic Director podrà retirar en qualsevol moment aquells que
presentin algun defecte no apreciat anteriorment, encara a costa, si calgués, de desfer la
instal∙lació o muntatge executats amb ells. Per tant, la responsabilitat del contractista en el
compliment de les especificacions dels materials no cessarà mentre no siguin rebuts
definitivament els treballs en els que s'hagin emprat.

3.1.7. SEGURETAT
En general, basant‐nos en la Llei de Prevenció de Riscs Laborals i les especificacions de les
normes NTE, es compliran, entre d’altres, les següents condicions de seguretat:
‐ Sempre que es vagi a intervenir en una instal∙lació elèctrica, tant en l’execució de la mateixa
com en el seu manteniment, els treballs es realitzaran sense tensió, assegurant‐nos la
inexistència d’aquesta mitjançant els corresponents aparells de mesura i comprovació.
‐ En el lloc de treball s’hi trobaran sempre un mínim de dos operaris.
‐ S’utilitzaran guants i eines aïllants.
‐ Quan s’utilitzin aparells o eines elèctriques, a més de connectar‐los a terra quan així ho
precisin, estaran dotats d’un grau d’aïllament II, o estaran alimentats amb una tensió inferior a
50 V mitjançant transformadors de seguretat.

‐ Seran bloquejats en posició d’obertura, si es possible, cada un dels aparells de protecció,
seccionament i maniobra, col∙locant al seu comandament un cartell amb la prohibició de
maniobrar‐lo.
‐ No es restablirà el servi al finalitzar els treballs abans d’haver comprovat que no existeix cap
perill.
‐ En general, entres els operaris treballen en circuits o equips de tensió o en les seves
proximitats, utilitzaran roba sense accessoris metàl∙lics i evitaran l’ús innecessari d’objectes de
metall o articles inflamables; portaran les eines o equips en bosses i utilitzaran calçat aïllant, al
menys, sense farratges ni claus a les soles.
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‐ Es compliran així mateix totes les disposicions generals de seguretat d’obligat compliment
relatives a seguretat, higiene i salut en el treball, i les ordenances municipals que siguin
d’aplicació.

3.1.8. NETEJA
Abans de la Recepció provisional, els quadres es netejaran de pols, pintura i de qualsevol
material que pugui haver‐se acumulat durant el curs de l’obra en el seu interior o exterior.

3.1.9. MANTENIMENT
Quan sigui necessari intervenir novament en la instal∙lació, be sigui per causa d’avaries o per
efectuar modificacions de la mateixa, s’hauran de tenir en compte totes les especificacions
ressenyades en els apartats de execució, control i seguretat, de la mateixa forma que si es
tractés d’una instal∙lació nova. S’aprofitarà l’ocasió per comprovar l’estat general de la
instal∙lació, substituint o reparant aquells elements que ho precisin, utilitzant materials de
característiques similars a les reemplaçades.

CRITERIS DE MESURAMENT
Les unitats d’obra seran mesurades amb arreglo a l’especificat en la normativa vigent, o bé, en
el cas de que aquesta no sigui suficientment explícita, en la forma ressenyada en el Plec
Particular de Condicions que els sigui d’aplicació, o inclòs tal i com figuren dites unitats en
l’Estat de Mesura del Projecte. A les unitats mesurades se li aplicaran els preus que figuren en
el Pressupost, en els quals es consideren inclosos totes les despeses de transport,
indemnitzacions i l’import dels drets fiscals amb els que es trobin gravats les diferents
Administracions, a més de les despeses generals del contracte. Si hi hagués necessitat de
realitzar alguna unitat d’obra no compresa en el Projecte, es formalitzarà el corresponent preu
contradictori.
Els cables, safates i tubs es mesuraran per unitat de longitud (metro), segons tipus i
dimensions.
En la mesura s’entendran inclosos tots els accessoris necessaris pel muntatge (grapes,
terminals, borns, premsaestopes, caixes de derivació, etc.), així com la mà d’obra per el
transport en l’interior de l’obra, muntatge i proves de recepció.
Els quadres i receptors elèctrics es mesuraran per unitats muntades i connexionades.
La connexió dels cables als elements receptors (quadres, motors, resistències, aparells de
control, etc.) serà efectuada pel subministrador del mateix element receptor.
El transport dels materials en l’interior de l’obra estarà a càrrec de la EIM.

3.1.10. CONDICIONS PER A LA RECEPCIÓ
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Per a procedir a la recepció de l’obra, i sense perjudicar d’altres exigències no compreses en
aquest plec de prescripcions tècniques, s’hauran de complir els següents punts:

a). Entrega i aprovació dels plànols finals d’obra (dues col∙leccions) i també els manuals de
manteniment i instruccions de funcionament que inclouen catàlegs i instruccions de fabricants,
així com els corresponents certificats de garantia. També s’instruirà al personal de la propietat
del funcionament de les instal∙lacions.
b). Comprovació per la Direcció d’Obres del bon acabament dels treballs.
c). Proves d’aïllament satisfactòries a una tensió mínima de 500V.
d). Comprovació de la continuïtat del terra i equipotencialitat.
e). Comprovació dels elements de seguretat: diferencials, etc.
f). Legalització de la instal∙lació i entrega dels butlletins segellats.
g). L’instal∙lador emetrà els corresponents certificats de totes les proves realitzades i
necessàries per a la legalització.

3.2. MODIFICACIÓ ESTRUCTURAL
Es farà la modificació de la bancada actual per bancades individualitzades per a cada equip, de
forma que amb els elements antivibradors, els equips queden perfectament suportats i
alienats.

3.3.

INSTAL∙LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

Es procedirà, com s’ha detallar anteriorment, a la substitució del equips de producció de fred i
calor per a climatització, amb la substitució del equip actual per 3 equips interconnectats, així
com la interconnexió equilibrada de les produccions i distribucions de climatització del
diferents edificis.
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3.3.1. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS
Es farà la instal∙lació de tres equips bomba de calor amb recuperació de calor parcial amb les
següents característiques:
CARRIER 30RQSY120B









Potència de fred:
112,9 kW
Potència de calor:
111,1 kW
Potència elèctrica:
41,4 kW
Eficiència neta:
2,71 EER (kW/kW)
Net ESEER:
4,14
Mòdul hidrònic:
o Cabal:
5.534 l/s
o Pressió:
58.6 kPa
o Potència elèctrica
1,371 kW
Característiques addicionals:
o Tractament anticorrosiu Epoxi Poliuretà.
o Protecció antigel mòdul hidrònic ‐20ºC
o Interruptor general sense fusible
o Tarja de comunicació Bacnet IP
o Got d’expansió

A més es farà la instal∙lació de dos grups de bombeig amb dues bombes per a recirculació fins
col∙lectors de primari i la instal∙lació de bombes circuladores per a la part derecuperació,
models:
Grundfos MAGNA1D 100‐40F



Cabal:
Pressió:

60 m3/h
4 bar

Grundfos MAGNA1 32‐60F



Cabal:
Pressió:

4 m3/h
4 bar

3.3.2. REGULACIÓ I CONTROL.
La regulació anirà integrada dins de sistema de gestió existent a l’edifici, de forma que es pugui
fer el control i monitorització dels valor de funcionament dels equips a instal∙lar.
La elecció del modus de funcionament (fred o calor) de cadascú dels equips es farà de manera
manual pel servei de manteniment, be des del mateix, be des del sistema GTC en el que es farà
la integració dels equips.
El sistema de vàlvules y la posició en funció del tipus de funcionament (fred o calor) es farà de
forma manual. Es fa aquesta elecció, en contra de fer un sistema automatitzat amb vàlvules
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motoritzades, per que es considera que un sistema manual ofereix més garanties de
funcionament i menys manteniment del sistema general amb el transcurs de la vida útil del
sistema.

3.4.

AILLAMENT TÈRMIC

Els aïllaments tèrmics dels tubs de climatització es faran de material adequat, de manera que a
tota la instal∙lació, les fuites tèrmiques globals, pel conjunt de conduccions, que discorren pels
locals no climatitzats, no superaran el 5% de la potència útil instal∙lada.

3.5. SISTEMES DE BOMBEIG
El equips de bombeig per a distribució de aigua per a climatització dels diferents ramals
presenten un estat general que no es el adequat, degut al temps de vida útil dels mateixos.
Per tant, es porta a termini una selecció d’equips per a la seva substitució, per equips nous
amb regulació proporcional per a cada bomba, assegurant el correcte funcionament i la major
eficiència possible.
Els models seleccionat han sigut els següents:



Bomba Fred Secundari 1:

Grundfos MAGNA1D 40‐40
o
o


Cabal:
Pressió:

12 m3/h
2 bar

Bomba Fred Secundari 2:

Grundfos MAGNA1D 40‐60
o
o


Cabal:
Pressió:

18 m3/h
4 bar

Bomba Fred Secundari 3:

Grundfos MAGNA1D 50‐60
o
o

Cabal:
Pressió:

25 m3/h
4 bar
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Bomba Calor Secundari 1:

Grundfos MAGNA1D 50‐60
o
o


Cabal:
Pressió:

7 m3/h
3 bar

Bomba Calor Secundari 2:

Grundfos MAGNA1D 40‐60
o
o


Cabal:
Pressió:

18 m3/h
4 bar

Bomba Calor Secundari 3:

Grundfos MAGNA1D 40‐60
o
o

Cabal:
Pressió:

18 m3/h
4 bar

Es facilita, a mode de annex, les fitxes característiques dels equips.

3.6. ACCESORIS
Per a la subjecció dels tubs de climatització s’utilitzaran abraçadores i en el suport es col∙locarà
una junta elàstica d’1 mm de gruix com a mínim.
Es preveurà la dilatació de les canonades instal∙lant els dilatadors adients quan aquesta no
sigui absorbida pels canvis de direcció.
Es preveu la instal∙lació de vàlvules reguladores de cabal per al equilibrat del sistema.
Es preveurà la instal∙lació de filtres d’aigua en les entrades de les màquines.
La separació entre canonades serà la suficient per permetre l’aïllament i el fàcil desmuntatge.
Es preveu la instal∙lació de col∙lectors de impulsió i retorn, per a fred i per a calor, en la part de
primari, fent possible el funcionament conjunt dels equips per a tota la instal∙lació.
Es preveu el manteniment dels dipòsit d’inèrcia existents.
Es preveu la substitució del equips de bombeig de secundari, pel estat general que presenten
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4. ANÀLISIS DE SOLUCIONS
4.1. IT 1.1 COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE
Sent aplicable el RITE RD 1027/2007, únicament referent a la IT 1.2 EXIGÈNCIA D'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA dels equips instal∙lats, atès que tan sols es fa una ampliació de la potència
instal∙lada així com una nova distribució del sistemes per a assegurir una millor eficiència i
funcionament, segons es descriu en l'Art. 2 Àmbit d'Aplicació

4.2. IT1.2 COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
4.2.1. IT 1.2.1 Àmbit d’aplicació.
En aquest cas es comprovarà el compliment únicament del nou sistema a integrar.

4.2.2. IT 1.2.2 Procediment de verificació.
Per a la correcta aplicació d’aquesta exigència i dimensionat de la instal∙lació tèrmica s’opta
pel procediment simplificat.

1.

Procediment simplificat: consistirà en l'adopció de solucions basades en la limitació
indirecta del consum d'energia de la instal∙lació tèrmica mitjançant el compliment
dels valors límit i solucions especificades en aquesta secció, per a cada
sistema o subsistema dissenyat. El seu compliment assegura la superació de
l'exigència d'eficiència energètica.
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El compliment de les exigències mínimes es produirà quan el consum d'energia
primària i les emissions de diòxid de carboni de la instal∙lació avaluada sigui
inferior o igual que la de la instal∙lació que compleixi amb les exigències del
procediment simplificat.

En aquest cas concret, el objecte del projecte es basa en la ampliació del sistemes de
producció i la modificació del sistema de distribució de la producció de fred per a que es pugui
millorar la eficiència general dels sistemes, fent‐los treballar al punt òptim de rendiment.

IT 1.2.3 Documentació justificativa.
En aquest document s’aporta la documentació exigida en aquest epígrafe per l’actuació
projectada.

IT 1.2.4 Caracterització i quantificació de la exigència de eficiència energètica.
4.2.2.1.

IT 1.2.4.1 Generació de calor i fred.

4.2.2.1.1.

IT 1.2.4.1.1 Criteris generals

S'aplicarà en el present annex els punts que afectin l'àmbit de l'actuació
projectada d'acord a RITE.
1. La potència que subministren les unitats de producció de fred que utilitzen energies
convencionals s'ajusta a la càrrega màxima simultània de les instal∙lacions servides,
considerant els guanys o pèrdues de calor a través de les xarxes de canonades de els fluids
portadors, així com l'equivalent tèrmic de la potència absorbida pels equips de transport dels
fluids.
2. En el procediment d'anàlisi s'estudien les diferents càrregues en variar l'hora del dia i el mes
de l'any, per a trobar la càrrega màxima simultània, així com les càrregues parcials i la mínima,
amb la finalitat de facilitar la selecció del tipus i nombre de generadors.
3. Els generadors que utilitzin energies convencionals es connectaran hidràulicament en
paral∙lel i s'han de poder independitzar entre si. En casos excepcionals, que han de justificar‐
se, els generadors d'aigua refrigerada podran connectar‐se hidràulicament en sèrie.
4. El cabal del fluid portador en els generadors podrà variar per a adaptar‐se a la càrrega
tèrmica instantània, entre els límits mínim i màxim establerts pel fabricant.
5. Quan s'interrompi el funcionament d'un generador, haurà d'interrompre's també el
funcionament dels equips accessoris directament relacionats amb aquest, excepte aquells que,
per raons de seguretat o explotació, el requerissin.
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S'adjunten fitxes tècniques dels equips instal∙lats, càlculs de demanda i de cabals d'aigua.

4.2.2.1.2.

IT 1.2.4.1.2 Generació de calor

4.2.2.1.3.

IT 1.2.4.1.3. Generació de fred.

No aplica

4.2.2.1.4.
IT 1.2.4.1.3.1 . Requisits mínims d’eficiència energètica als
generadors de fred.
4.2.2.1.5.
1. La planta Refredadora Trane CARRIER 30RQSY120B disposa d’un EER de 2,73 i un
ESEER de 4,14.
2. La temperatura de l’aigua refredada a la sortida de les plantes es mantindrà constant
al variar la càrrega.
3. El salt de temperatura serà una funció creient amb la potència del generador, fins el
límit establert pel fabricant, amb el fi d’estalviar potència de bombeig
4.2.2.1.6.
IT 1.2.4.1.3.2 . Escalament de potència en centrals de generació
de fred.
1.‐ Les centrals de generació de fred s'han seleccionat amb un nombre de generadors tal e
cobreixi la variació de la càrrega del sistema amb una eficiència pròxima a la màxima que
ofereixen els generadors triats.

2. La parcialización de la potència subministrada podrà obtenir‐se escalonadament o amb
continuïtat.

3. Si el límit inferior de la càrrega pogués ser menor que el límit inferior de parcialización d'una
màquina, s'ha d'instal∙lar un sistema dissenyat per a cobrir aquesta càrrega durant el seu
temps de durada al llarg de un dia. El mateix sistema s'emprarà per a limitar la punta de la
càrrega màxima diària.
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4. A aquest requisit estan sotmesos també els equips frigorífics reversibles quan
funcionin en règim de bomba de calor.

4.2.2.1.7.

IT 1.2.4.2 Xarxes de canonades i conductes

4.2.2.1.8.

IT 1.2.4.2.1 Aïllament tèrmic de les xarxes de canonades

4.2.2.1.9.

IT 1.2.4.2.1.1 Generalitats

1. En general, totes les superfícies quedarà protegides d'elements exteriors.
2. En particular, totes les superfícies fredes de els equips frigorífics estaran aïllades
tèrmicament amb el gruix determinat pel fabricant.
3. Per a evitar condensacions intersticials s'instal∙larà una adequada barrera al pas del vapor; la
resistència total serà major que 50 MPa∙m2∙ s/g. Es considera vàlid el càlcul realitzat seguint el
procediment indicat en l'apartat 4.3 de la norma UNE‐EN ISO 12241.
4. En el nostre cas, atès que en la instal∙lació el fluid termòfor és aigua, les pèrdues tèrmiques
globals per el conjunt de conduccions no superaran el 4% de la potència màxima que
transporta.
5. Per al càlcul del gruix mínim d'aïllament s'opta pel procediment simplificat.

4.2.2.1.10.

IT 1.2.4.2.1.2 Procediment simplificat.

1.En el procediment simplificat els gruixos mínims d'aïllament tèrmics, expressats en mm, en
funció del diàmetre exterior de la canonada sense aïllar i de la temperatura del fluid en la
xarxa i per a un material amb conductivitat tèrmica de referència a 10 "C de 0,040
W/(m∙K) seran els indicats en les següents taules 1.2.4.2.1 a 1.2.4.2.4

2. Els gruixos mínims d'aïllament d'equips, aparells i dipòsits seran iguals o majors que els
indicats en les taules anteriors per a les canonades de diàmetre exterior major que 140 mm.

3. Els gruixos mínims d'aïllament de les xarxes de canonades de retorn d'aigua seran els
mateixos que ho0s de les xarxes de canonades d'impulsió.

4. Els gruixos mínims d'aïllament dels accessoris de la xarxa, com a vàlvules, filtres, etc., seran
els mateixos que els de la canonada en què estiguin instal∙lats.
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5. El gruix mínim d'aïllament de les canonades de diàmetre exterior menor o igual que 20 mm i
de longitud menor que 5 m, comptada a partir de la connexió a la xarxa general de canonades
fins a la unitat terminal, i que estiguin encastades en envans i sòls o instal∙lades en canaletes
interiors, serà de 10 mm, evitant, en qualsevol cas, la formació de condensacions.

6. Quan s'utilitzin materials de conductivitat tèrmica diferent a Aref = 0,04 W/(m∙K) a 10 "C, es
considera vàlida la determinació del gruix mínim aplicant les següents equacions:

Per a seccions circulars:

on:
λref : conductivitat tèrmica de referència, igual a 0,04 W/(m∙K) a 10 "C.
λ: conductivitat tèrmica del material emprat, en W/(m∙K) dref : gruix mínim de referència, en
mm
d : gruix mínim del material emprat, en mm
O : diàmetre interior del material aïllant, coincident amb el diàmetre exterior de la canonada,
en mm ln: logaritme neperià (base 2,7183...)
EXP : significa el número neperià elevat a l'expressió entre parèntesi

Taula 1.2.4.2.1: Gruixos mínims d'aïllament (mm) de canonades i accessoris que transporten
fluids calents que discorren per l'interior d'edificis
No aplica.
Taula 1.2.4.2.2: Gruixos mínims d'aïllament (mm) de canonades i accessoris que transporten
fluids calents que discorren per l'exterior d'edificis
No aplica.
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Taula 1.2.4.2.3: Gruixos mínims d'aïllament (mm) de canonades i accessoris que transporten
fluids freds que discorren per l'interior d'edificis
No aplica.
4: Gruixos mínims d'aïllament (mm) de canonades i accessoris que transporten e discorren per
l'exterior d'edificis

4.2.2.1.11.
IT 1.2.4.2.5 Eficiencia energética als equips per al transport de
fluids.
1. La selecció dels equips de propulsió dels fluids portadors s'ha efectuat de manera que el seu
rendiment sigui màxim en les condicions calculades de funcionament. En el nostre cas
correspon a bombes d'impulsió en el circuit primari d'aigua.

2. Per a sistemes de cabal variable, el requisit anterior haurà de ser complert en les condicions
mitjanes de funcionament al llarg d'una temporada.

3. Es justificarà, per a cada circuit, la potència específica de els sistemes de bombament,
denominat SFP i definida com la potència absorbida pel motor dividida pel cabal de fluid
transportat, mesura en W/(m3/s).

4. Per a les bombes de circulació d'aigua en xarxes de canonades el circuit es troba equilibrat
per disseny i, després, emprar s'instal∙larà una vàlvula d'equilibrat segons s'indica en la
documentació gràfica de l'esquema de principi.

4.2.2.1.12.

IT 1.2.4.2.6

Eficiencia energética als motors elèctrics.

A la instal∙lació dels equips existents s’ha tingut en compte la millora energètica dels nous
equips a instal∙lar.
La selecció dels motors elèctrics s’ha basat en els criteris d’eficiència energètica, relació
potència‐prestacions.
La eficiència deurà ser mesurada d’acrod amb la norma UNE‐EN 60034‐2.
S’adjunten les característiques tècniques del equips a instal∙lar.
Les xarxes de canonades i el seu recorregut dels circuits de canonades dels fluids portadors
s’ha dissenyat segons el recorregut del projecte original amb les modificacions comentades.
Es aconseguirà l’equilibrat hidràulic dels circuits de canonades amb vàlvules d’equilibrat.
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4.2.2.1.13.

IT 1.2.4.3. Control

4.2.2.1.14.

IT 1.2.4.3.1 Control de les instal∙lacions de climatització

Es projecta la instal∙lació d'un lloc de control de la Planta refrigeradora d'Aigua mitjançant la
instal∙lació d'una targeta de comunicació bidireccional. L'empresa adjudicatària haurà de
subministrar juntament amb la documentació de la Planta els protocols de punts de control de
la targeta de comunicació BACNET IP designada per la DF, és a dir el mapatge.
En qualsevol cas, en el sistema de control a implementar s'haurà de considerar el següent:
‐ S'instal∙laran sondes de camp que garanteixin subministrament d'aigua freda a la
temperatura adequada perquè es puguin mantenir en els locals les condicions de disseny
previstes, ajustant els consums d'energia a les variacions de la càrrega tèrmica.
‐ El rearmament automàtic dels dispositius de seguretat només es permetrà quan s'indiqui
expressament en aquestes Instruccions tècniques.
‐ Els sistemes formats per diferents subsistemes deuen disposarà dels dispositius necessaris
per a deixar fora de servei cadascun d'aquests en funció del règim d'ocupació, sense que es
vegi afectat la resta de les instal∙lacions.
‐ Les vàlvules de control automàtic se seleccionaran de manera que, al cabal màxim de
projecte i amb la vàlvula oberta, la pèrdua de pressió que es produirà en la vàlvula estigui
compresa entre 0,6 i 1,3 vegades la pèrdua de l'element controlat.
‐ La variació de la temperatura de l'aigua en funció de les condicions exteriors es farà en els
circuits secundaris de els generadors de calor de tipus estàndard i en el mateix generador en el
cas de generadors de baixa temperatura i de condensació, fins al límit fixat pel fabricant.
‐ La temperatura del fluid refrigerat a la sortida d'una central frigorífica de producció
instantània es mantindrà constant, qualsevol que sigui la demanda i independentment de les
condicions exteriors, excepte situacions que han d'estar justificades
‐ El control de la seqüència de funcionament dels generadors es farà amb els criteris:

a. Quan la eficiència del generador disminuïa amb la demanda, el generador treballaran
en seqüència
En disminuir la demanda es modularà la potència lliurada per cada generador (amb
continuïtat o per graons) fins a aconseguir el valor mínim permès i parar una màquina;
a continuació, s'actuarà de la mateixa manera sobre els altres generadors.
En augmentar la demanda s'actuarà de forma inversa.
b. Quan l'eficiència del generador augmenti en disminuir la demanda, els generadors es
mantendránfuncionando en paral∙lel.
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En disminuir la demanda es modularà la potència lliurada pels generadors (amb
continuïtat o per graons) fins a aconseguir l'eficiència màxima; a continuació, es
modularà la potència d'un generador fins a arribar a la seva parada i s'actuarà de la
mateixa manera sobre els altres generadors.
En augmentar la demanda s'actuarà de forma inversa.
‐ Per al control de la temperatura de condensació de la màquina frigorífica se seguiran
els criteris indicats en els apartats 1.2.4.1.3 per a màquines refredades per aire i per a
màquines refredades per aigua.
‐ Els ventiladors de més de 5 m3/s portaran incorporat un dispositiu indirecte per al
mesurament i el control del cabal d'aire

4.2.2.1.15.

IT 1.2.4.3.2 Control de las condicions termo‐higrométiques

1. L'equipament mínim d'aparells de control de les condicions de temperatura i humitat
relativa dels locals, segons les categories de la taula 2.4.3.1., és el següent;

a. THM‐C1
Variació de la temperatura del fluid portador (aigua o aire) en funció de la temperatura
exterior i/o control de la temperatura de l'ambient per zona tèrmica.
b. THM‐C3
Com THM‐C1, mès variacions de temperatura de fluid portador fred en funció de la
temperatura y/o control de la temperatura ambient per zona tèrmica.

4.2.2.1.16.
IT 1.2.4.3.3 Control de la qualitat d’aire interir en instal∙lacions
de climatització.
No aplica.
4.2.2.1.17.

Tabla 2.4.3.2 Control de la qualitat de l’aire interior

No aplica.
4.2.2.1.18.
IT 1.2.4.3.4 Control d’instal∙lacions centralitzades de preparació
d’ACS
No aplica.

4.2.2.1.19.

IT 1.2.4.4 Comptabilització de consums
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1. Es disposarà d'un comptador elèctric en el Subcuadre Refredadores que permeti efectuar el
mesurament i registrar el consum d'energia elèctrica, de forma separada del consum degut a
altres usos de la resta de l'edifici.

Aquest comptador permetrà mesurar i registrar el consum d'energia elèctrica de la central
frigorífica (maquinària frigorífica, torres i bombes d'aigua refrigerada, essencialment) de forma
diferenciada de el mesurament del consum d'energia de la resta d'equips del sistema de
condicionament.

2. Els generadors de calor i de fred de potència tèrmica nominal major que
70 kW disposaran d'un dispositiu que permeti registrar el nombre d'hores de funcionament del
generador.

3. Els compressors frigorífics de més de 70 kW de potència tèrmica nominal disposaran d'un
dispositiu que permeti registrar el número d'arrencades d'aquest.

4.2.2.1.20.

IT 1.2.4.5 Recuperació de calor

4.2.2.1.21.

IT 1.2.4.5.1 Refredament gratuït per aire exterior

4.2.2.1.22.

IT 1.2.4.5.2 Recuperació de calor de l'aire d'extracció

4.2.2.1.23.

Taula 2.4.5.1 Eficiència de la recuperació

No aplica.

No aplica.

Els equips a instal∙la disposa de sistemes de recuperació de calor, aportant una energia
addicional sense un cost addicional.
Segons la fitxa de característiques del equip, cada equip te la capacitat de donar 37,7 kW
d’energia tèrmica, diferent al mode de funcionament principal del equip (fred‐calor, calor‐fred)

4.2.2.1.24.

IT 1.2.4.5.5 Estalvi d'energia en piscines

No aplica.
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4.2.2.1.25.

IT 1.2.4.6 Aprofitament d'energies renovables

4.2.2.1.26.
IT 1.2.4.6.1 Contribució solar per a la producció d'aigua calenta
sanitària
No aplica.

4.2.2.1.27.
IT 1.2.4.6.2 Contribució solar per a l'escalfament de piscines
cobertes
No aplica.

4.2.2.1.28.
IT 1.2.4.6.3 Contribució solar mínima per a l'escalfament de
piscines a l'aire lliure
No aplica.

4.2.2.1.29.

IT 1.2.4.6.4 Climatització d'espais oberts

4.2.2.1.30.

IT 1.2.4.7 Limitació de la utilització d'energia convencional

No aplica.

No aplica.

4.2.2.1.31.
IT 1.2.4.7.1 Limitació de la utilització d'energia convencional per
a la producció de calefacció
No aplica.

4.2.2.1.32.

IT 1.2.4.7.2 Locals sense climatització

No aplica.

63

Projecte substitució sistema de produccio de fred i calor edifici Tanatori Funerària de Terrassa

4.2.2.1.33.
IT 1.2.4.7.3 Acció simultània de fluids amb temperatura
oposada
No aplica.

4.2.2.1.34.
IT 1.2.4.7.4 Limitació del consum de combustibles sòlids
d'origen fòssil.
No aplica.

4.3. IT 1.3 EXIGÈNCIA DE SEGURETAT

4.3.1. IT 1.3.1 Àmbit d'aplicació

L'àmbit d'aplicació d'aquesta secció és el que s'estableix amb caràcter general per al RITE, en el
seu article 2, amb les limitacions que es fixen en aquest apartat.
a. Compliment de l'exigència de seguretat en generació de calor i fred de l'apartat 3.1
b. Compliment de les exigències de seguretat en les xarxes de canonades i conductes de calor i
fred del aparado 3.4.2.
Compliment de l'exigència de producció contra incendis de l'apartat 3.4.3 d) Compliment de
l'exigència de seguretat d'utilització de l'apartat 3.4.4.

4.3.2. IT 1.3.3 Documentació justificativa
El projecte o memòria tècnica contindrà la següent documentació justificativa del compliment
d'aquesta exigència de seguretat:

a. Justificació del compliment de l'exigència de seguretat en generació de calor i fred de
l'apartat 3.4.1.
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b. Justificació del compliment de l'exigència de seguretat en les xarxes de canonades i
conductes de calor i fred de l'apartat 3.4.2.

c. Justificació del compliment de l'exigència de protecció contra incendis de l'apartat 3.4.3.

d. Justificació del compliment de l'exigència de seguretat d'utilització de l'apartat 3.4.4.

4.3.3. IT 1.3.4 Caracterització i quantificació de l'exigència de seguretat
4.3.3.1.

IT 1.3.4.1 Generació de calor i fred

4.3.3.2.

IT 1.3.4.1.1 Condicions Generals

1. Els generadors d'aigua refrigerada tindran, a la sortida de cada evaporador, un pressòstat
diferencial o un interruptor de flux enclavat elèctricament amb l'arrancador del compressor.

4.3.3.2.1.

IT 1.3.4.1.2 Salas de màquines

4.3.3.2.2.

IT 1.3.4.1.2.1 Àmbit d'aplicació

Les plantes refredadores s’ubicaran a la mateixa ubicació que la actual, sense portar a termini
cap modificació pel que es considera que es compleixen els requisits.

4.3.3.2.3.
IT 1.3.4.1.2.2 Característiques comunes dels locals destinats a
sala de màquines
Els locals que tinguin la consideració de sales de màquines han de complir les següents
prescripcions, a més de les establertes en la secció SI‐1 del Codi Tècnic de l'Edificació:
a) no s'ha de practicar l'accés normal a la sala de màquines a través d'una obertura en el sòl o
sostre;
b) les portes tindran una permeabilitat no major a 1 l/(s∙m²) sota una pressió diferencial de 100
Pa, excepte quan estiguin en contacte directe amb l'exterior;
c) les dimensions de la porta d'accés seran les suficients per a permetre el moviment sense risc
o mal d'aquells equips que hagin de ser reparats fora de la sala de màquines.
d) les portes han d'estar proveïdes de pany amb fàcil obertura des del interior, encara que
hagin estat tancades amb clau des de l'exterior.
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e) en l'exterior de la porta es col∙loqués un cartell amb la inscripció: «Sala de Màquines.
Prohibida l'entrada a tota persona aliena al servei».
f) no es permetrà cap presa de ventilació que comuniqui amb altres locals tancats;
g) els elements de tancament de la sala no permetran filtracions d'humitat;
h) la sala disposarà d'un eficaç sistema de desguàs per gravetat o, en cas necessari, per
bombament;
i) el quadre elèctric de protecció i comandament dels equips instal∙lats a la sala o, almenys ,
l'interruptor general estarà situat en les proximitats de la porta principal d'accés. Aquest
interruptor no podrà tallar l'alimentació al sistema de ventilació de la sala;
j) l'interruptor del sistema de ventilació forçada de la sala, si existeix, també se situarà en les
proximitats de la porta principal d'accés;
k) el nivell d'il∙luminació medio en servei de la sala de màquines serà suficient per a fer els
treballs de conducció i inspecció, com a mínim , de 200 lux, amb una uniformitat mitjana de
0,5
l) no podran ser utilitzats per a altres finalitats, ni podran realitzar‐se en elles treballs aliens als
propis de la instal∙lació;
m) els motors i les seves transmissions hauran d'estar prou protegits contra accidents fortuïts
del personal;
n) entre la maquinària i els elements que delimiten la sala de màquines han de deixar‐se els
passos i accessos lliures per a permetre el moviment d'equips, o de parts d'ells, des de la sala
cap a l'exterior i viceversa;
o) la connexió entre generadors de calor i xemeneies ha de ser perfectament accessible.
p) a l'interior de la sala de màquines figuraran, visibles i degudament protegides, les
indicacions següents:
i. instruccions per a efectuar la parada de la instal∙lació en cas necessari, amb senyal
d'alarma d'urgència i dispositiu de tall ràpid;
ii. el nom, direcció i número de telèfon de la persona o entitat encarregada del
manteniment de la instal∙lació;
iii. la direcció i número de telèfon del servei de bombers més pròxim, i del responsable
de l'edifici;
iv. indicació dels llocs d'extinció i extintors pròxims; v. Pla amb esquema de principi de
la instal∙lació.
4.3.3.2.4.

IT.1.3.4.1.2.3 Salas de màquines amb generadors de calor a gas

No aplica.
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4.3.3.2.5.

IT.1.3.4.1.2.4 Sala de màquines de risc alt

4.3.3.2.6.

IT.1.3.4.1.2.5 Equips autònoms de generació de calor.

4.3.3.2.7.

IT.1.3.4.1.2.6 Dimensions de les sales de màquines

No aplica

No aplica.

Les plantes refredadores s’ubicaran a la mateixa ubicació que la actual, sense portar a termini
cap modificació pel que es considera que es compleixen els requisits.

4.3.3.2.8.

IT 1.3.4.1.2.7 Ventilació de sales de màquines.

Les plantes refredadores s’ubicaran a la mateixa ubicació que la actual, sense portar a termini
cap modificació pel que es considera que es compleixen els requisits.

4.3.3.2.8.1. 2. Ventilació natural directa per orificis.
No aplica.

4.3.3.2.8.2. 3. Ventilació natural directa per conducte
No aplica.

4.3.3.2.8.3. 4. Ventilació forçada
No aplica.

4.3.3.2.8.4. 5. Sistema d'extracció per a gasos més pesats que l'aire
No aplica.
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4.3.3.2.9.

IT 1.3.4.1.2.8 Mesures especifiques per a edificació existent

4.3.3.2.10.

IT 1.3.4.1.3 Xemeneies

4.3.3.2.11.

IT 1.3.4.1.3.1 Evacuació dels productes de la combustió

4.3.3.2.12.

IT 1.3.4.1.3.2 Disseny i dimensionament de xemeneies

No aplica.

No aplica.

No aplica.

4.3.3.2.13.
IT 1.3.4.1.3.3 Evacuació per conducte amb sortida directa a
l'exterior o a pati de ventilació
1. Condicions d'aplicació No aplica.
2. Característiques dels patis de ventilació No aplica.
3. Aparells de tipus estanc No aplica.

4.3.3.2.14.

IT.1.3.4.1.4 Emmagatzematge de biocombustibles sòlids

4.3.3.2.15.

IT. 1.3.4.2 Xarxes de Canonades i Conductes

4.3.3.2.16.

IT 1.3.4.1 Generalitats

No aplica.

Per al disseny i col∙locació de els suports de les canonades, es han considerat les instruccions
del fabricant considerant el material emprat, el seu diàmetre i la col∙locació (enterrada o a
l'aire, horitzontal o vertical).
Les connexions a canonades i equips accionats per motor de potencia major a 3 kW es
efectuarà mitjançant elements flexibles.
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4.3.3.2.17.

IT 1.3.4.2.2 Alimentació

1. L'alimentació dels circuits es realitzarà mitjançant un dispositiu que servirà per a reposar les
pèrdues d'aigua. El dispositiu, denominat desconector, serà capaç d'evitar el reflux de l'aigua
de forma segura en cas de caiguda de pressió en la xarxa pública, creant una discontinuïtat
entre el circuit i la mateixa xarxa pública.

2. Abans d'aquest dispositiu es disposarà una vàlvula de tancament, un filtre i un comptador,
en l'ordre indicat. L'ompliment serà manual, i s'instal∙larà també un pressòstat que actuï una
alarma i pareix els equips.

3. El diàmetre mínim de les connexions en funció de la potència tèrmica nominal de la
instal∙lació es triarà d'acord a l'indicat en la taula 3.4.2.2.

Potencia

térmica

Calor

P ≤ 70

DN
Frío DN (mm)

nominal kW
15

20

20

25

150 < P ≤ 400

25

32

400 < P

32

40

70 < P ≤ 150

4. En el tram que connecta els circuits tancats al dispositiu d'alimentació s'instal∙larà una
vàlvula automàtica d'alleujament que tindrà un diàmetre mínim DN 20 I estarà tarada a una
pressió igual a la màxima de servei en el punt de connexió més 0,2 a 0,3 bar, sempre menor
que la pressió de prova.

5. Si l'aigua estigués barrejada amb un additiu, la solució es prepararà en un dipòsit i
s'introduirà en el circuit per mitjà d'una bomba, de forma manual o automàtica.

4.3.3.2.18.

IT 1.3.4.2.3 Buidatge i purga

1. Totes les xarxes de canonades es han dissenyat de tal manera que puguin buidar‐se de
forma parcial i total.
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2. Els buidats parcials es faran pels punts adequats del circuit, per un element que tindrà
un diàmetre mínim nominal de 20 mm.
3. El buidat total es farà pel punt accessible mes baix de la instal∙lació per una vàlvula
amb un diàmetre mínim, en funció de la potència tèrmica del circuit, s’indica en la
taula 3.4.2.3
Potencia térmica kW

Calor
(mm)

DN

Frío DN (mm)

P ≤ 70

20

25

70 < P ≤ 150

25

32

150< P ≤ 400

32

40

400 < P

40

50

4. La connexió entre la vàlvula de buidatge i el desguàs es farà de manera que el pas d'aigua
resulti visible. Les vàlvules es protegiran contra maniobres accidentals.
5. El buidatge d'aigua amb additius perillosos per a la salut es farà en un dipòsit de recollida
per a permetre el seu posterior tractament abans de l'abocament a la xarxa de clavegueram
públic.
6. Els punts alts dels circuits han d'estar proveïts de un dispositiu de purga d'aire, manual o
automàtic. El diàmetre nominal del purgador no serà menor que 15 mm.

4.3.3.2.19.

IT 1.3.4.2.4 Expansión

1. Els circuits tancats d'aigua o solucions aquoses estaran equipats amb un dispositiu
d'expansió de tipus tancat, que permeti absorbir, sense donar lloc a esforços mecànics, el
volum de dilatació del fluid. Dipòsit d'expansió de 100 l.
4.3.3.2.20.
4.3.3.2.21.
4.3.3.2.22.

IT 1.3.4.2.5 Circuits tancats

1. El valor de la pressió de taratge, major que la pressió màxima d'exercici en el punt
d'instal∙lació i menor que la de prova, vindrà determinat per la norma específica del
producte o, en defecte d'això, per la reglamentació d'equips i aparells a pressió. La
seva descàrrega estarà conduïda a un lloc segur i serà visible.
2. En el cas de generadors de calor, la vàlvula de seguretat es trobarà dimensionada pel
fabricant del generador.
3. Les vàlvules de seguretat deuen tindre un dispositiu d’accionament manual per a
probes que, quan sigui accionat, no modifiquen el tarat de les mateixes.
4. Son vàlids els criteris de disseny dels dispositius de seguretat indicats en el apartat 7
de la norma UNE 100155
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5. Es despondrà d’un dispositiu de seguretat que impedeix la engegada de la instal∙lacio
si el sistema no te la pressió d’exercici de projecte o memòria tècnica.

4.3.3.2.23.

IT 1.3.4.2.6 Dilatació

1. Les variacions de longitud a les quals estan sotmeses les canonades a causa de la variació de
la temperatura del fluid que conté s'han de compensar amb la finalitat de evitar trencaments
en els punts més febles.
2. En les esteses de gran longitud, tant horitzontals com verticals, els esforços sobre les
canonades s'absorbiran per mitjà de compensadors de dilatació i canvis de direcció.
3. Els elements de dilatació s'han dissenyat i calculat segons la norma UNEIX 100156.

4.3.3.2.24.

IT 1.3.4.2.7 Cop d'ariet

1. Per a prevenir els efectes de els canvis de pressió provocats per maniobres brusques d'us
elements del circuit, s'instal∙laran elements amortidors en punts pròxims als elements que els
provoquen.
2. En diàmetres majors que DN 32 s'evitarà, en la mesura del possible, l'ús de vàlvules de
retenció de clapeta.
3. En diàmetres majors que DN 100 les vàlvules de retenció se substituiran per vàlvules
motoritzades amb temps d'actuació ajustable.

4.3.3.2.25.

IT 1.3.4.2.8 Filtració

1. Cada circuit hidràulic es protegirà mitjançant un filtre amb una llum d'1 mm, com a màxim, i
es dimensionaran amb una velocitat de pas, a filtre net, menor o igual que la velocitat del fluid
en les canonades contigües.
2. Les vàlvules automàtiques de diàmetre nominal major que DN 15, comptadors i aparells
similars es protegeráncon filtres de 0,25 mm de llum, com a màxim.

1. Els elements filtrants es deixaran permanentment en el seu lloc.
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4.3.3.2.26.

IT 1.3.4.2.9 Canonades de circuits frigorífics

4.3.3.2.27.

IT 1.3.4.2.10 Conductes d’aire.

4.3.3.2.28.

IT 1.3.4.2.10.3 Connexió d'unitats terminals

4.3.3.2.29.

IT 1.3.4.2.10.4 Passadissos

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

4.3.3.2.30.
IT 1.3.4.2.11 Tractament de l'aigua A la fi de prevenir els
fenòmens de corrosió i incrustació calcària en les instal∙lacions.
Són vàlids els criteris indica dos en les normes EN 12502, part 3, i UNEIX 112076, així com els
indicats pels fabricants dels equips.

4.3.3.2.31.

IT 1.3.4.2.12 Unitats terminals

4.3.3.2.32.

IT 1.3.4.3 Protecció contra incendis

No aplica.

Es compleix la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis aplicable a
la instal∙lació tèrmica.

4.3.3.2.33.

IT 1.3.4.4 Seguretat d'utilització IT 1.3.4.4.1 Superfícies calentes
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Cap superfície amb la qual existeixi possibilitat de contacte accidental, excepte les superfícies
dels emissors de calor, podrà tenir una temperatura major que 60 °C.
Les superfícies s calentes de les unitats terminals que siguin accessibles a l'usuari tindran una
enor que 80 °C
o estaran adequadament protegides contra contactes accidentals.

4.3.3.2.34.

IT 1.3.4.4.2 Parts mòbils

El material aïllant en canonades, conductes o equips mai podrà interferir amb parts mòbils dels
seus components.

4.3.3.2.35.

IT 1.3.4.4.3 Accessibilitat

1. Els equips i aparells estan situats de forma tal que es facilita la seva neteja, manteniment i
reparació.
2. Els elements de mesura, control, protecció i maniobra estaran en llocs visibles i fàcilment
accessibles.
3. Per a aquells equips o aparells que han de quedar ocults es preveu un accés fàcil.
4. Les canonades s’instal∙laran en llocs que permiteixen l’accessibilitat de les mateixes i del
seus accessoris, a més de facilitar el muntatge del aïllament tèrmic, en el seu recorregut,
menys quan siguin empotrades.

4.3.3.2.36.

IT1.3.4.4.4 Senyalització

1. A la sala de màquines es disposarà un pla amb l'esquema de principi de la
instal∙lació, emmarcat en un quadre de protecció.
2. Totes les instruccions de seguretat, de maneig i maniobra i de funcionament, segons el que
figuri en el "Manual d'Ús i Manteniment: han d'estar situades en lloc visible, en sala de
màquines i locals tècnics.
3. Les conduccions de les instal∙lacions estaran senyalitzades d'acord amb la norma
UNE100100.
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4.3.3.2.37.

IT 1.3.4.4.5 Mesurament

1. La instal∙lació disposa de la instrumentació de mesura suficient per a la supervisió de totes
les magnituds i valors de els paràmetres que intervenen de forma fonamental en el
funcionament d'aquests.
2. Estan situats en llocs visibles i fàcilment accessibles per a la seva lectura i manteniment.
La grandària de les escales és suficient perquè la lectura pugui efectuar‐se sense esforç.
3. Abans i després de cada procés que porti implícita la variació de una magnitud física ha
d'haver‐hi la possibilitat d'efectuar el seu mesurament, situant instruments permanents, de
lectura contínua, o mitjançant instruments portàtils. La lectura podrà efectuar‐se també
aprofitant els senyals dels instruments de control.

4. La mesura de temperatura en circuits d'aigua, el sensor penetrarà a l'interior de la canonada
o equip a través de una beina, que estarà farcida d'una substància conductora de calor. No es
permet l'ús permanent de termòmetres o sondes de contacte.
5. Les mesures de pressió en circuits d'aigua estarà realitzada mitjançant manòmetres equipats
de dispositius d'amortiment de les oscil∙lacions de l'agulla indicadora.
6. En instal∙lacions de potència tèrmica nominal major que 70 kW, l'equipament mínim
d'aparells de mesurament serà el següent:
a. Col∙lectors d'impulsió i retorn d'un fluid portador: un termòmetre.
b. Vass d'expansió: un manòmetre.
c. Circuits secundaris de canonades d'un fluid portador: un termòmetre en el retorn, un per
cada circuit.
d. Bombes: un manòmetre per la lectura de la diferència de pressió a aspiració i descàrrega, un
per a cada bomba
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5. MANTENIMENT I ÚS
5.1. GENERALITATS
La instal∙lació haurà de complir amb les següents exigències per tal d’assegurar el seu
funcionament, al llarg de la seva vida útil, es realitzi amb la màxima eficiència energètica,
garantint la seguretat, la durabilitat i la protecció del medi ambient, així com les exigències
establertes en el projecte.

5.2. MANTENIMENT I ÚS DE LES INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES
Les instal∙lacions tèrmiques s’usaran i es mantindran conforme als procediments que
s’estableixen a continuació i d’acord amb la seva potència tèrmica nominal i les seves
característiques tècniques:
a) La instal∙lació tèrmica es mantindrà d’acord amb un programa de manteniment preventiu
que compleixi amb l’establerta l’apartat IT.3.3.
b) La instal∙lació tèrmica disposarà d’un programa de gestió energètica, que complirà amb
l’apartat IT.3.4.
c) La instal∙lació tèrmica disposarà d’instruccions de seguretat actualitzades d’acord amb
l’apartat IT.3.5.
d) La instal∙lació tèrmica s’utilitzarà d’acord amb les instruccions de manejament i maniobra,
segons l’apartat TI.3.6.
e) La instal∙lació tèrmica s’utilitzarà d’acord amb un programa de funcionament, segons
l’apartat IT.3.7.

5.3. PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
Les instal∙lacions tèrmiques es mantindran d’acord amb les operacions i periodicitat
contingudes en el programa de manteniment preventiu establert en el “Manual d’ús i
manteniment” que seran, al menys, les indicades a la següent taula.
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5.4. PROGRAMA DE GESTIÓ ENERGÈTICA
5.4.1. Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de calor
L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips
generadors de calor en funció de la seva potència tèrmica nominal instal∙lada, mesurant i
registrant els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula següent:
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5.4.2. Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de fred
L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips
generadors de fred en funció de la seva potència tèrmica nominal, mesurant i registrant els
valors, d’acord amb les operacions i periodicitats de la taula següent:
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5.4.3. Assessorament energètic
1. L’empresa mantenidora assessorarà al titular, recomanant millores o modificacions de la
instal∙lació així com en el seu ús i funcionament que desemboqui en una major eficiència
energètica.
2. A més, l’empresa mantenidora realitzarà un seguiment de l’evolució del consum d’energia i
d’aigua de la instal∙lació tèrmica periòdicament, amb el fi de poder detectar possibles
desviacions i prendre les mesures correctores oportunes. Aquesta informació es conservarà
per un plaç de, al menys, cinc anys.

5.5. INSTRUCCIONS DE SEGURETAT
Les instruccions de seguretat seran adequades a les característiques tècniques de la instal∙lació
concreta i el seu objectiu serà reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris o operaris
pateixin danys immediats durant l’ús de la instal∙lació.
Aquestes instruccions estaran clarament visibles abans de l’accés i a l’interior de la sala de
màquines, locals tècnics i amb aparells i equips, amb absoluta prioritat sobre la resta
d’instruccions i han de fer referència, entre altres, als següents aspectes de la instal∙lació:





Aturada dels equips abans d’una intervenció;
Desconnexió de la corrent elèctrica abans d’intervenir en un equip;
Col∙locació d’advertències abans d’intervenir en un equip, indicacions de seguretat per
a diferents pressions, temperatures, intensitats elèctriques, etc.;
Tancament de vàlvules abans d’obrir un circuit hidràulic, etc..

5.6. INSTRUCCIONS DE MANEJAMENT I MANIOBRA
Les instruccions de manejament i maniobra, seran adequades a les característiques tècniques
de la instal∙lació concreta i han de servir per efectuar la posada en marxa i aturada de la
instal∙lació, de manera total o parcial, i per a aconseguir qualsevol programa de funcionament i
servei previst.
Aquestes instruccions han d’estar situades en un lloc visible de la sala de màquines i locals
tècnics i han de fer referència, entre altres, als següents aspectes de la instal∙lació:

Seqüència d’engegada de bombes de circulació;
Limitació de puntes de potència elèctrica, evitant posar en marxa simultàniament diversos
motors a plena càrrega;
Utilització del sistema de refredament gratuït en règim d’estiu i hivern.
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5.7. INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT
El programa de funcionament, serà adequat a les característiques tècniques de la instal∙lació
concreta amb la
finalitat de donar el servei requerit amb el mínim consum energètic.
Comprèn els següents aspectes:
a) Horari de posada en marxa i aturada de la instal∙lació;
b) Ordre de posada en marxa i parada dels equips;
c) Programa de modificació del règim de funcionament;
d) Programa d’aturades intermèdies del conjunt o de part dels equips;
e) Programa i règim especial per als caps de setmana i per a condicions especials d’ús de
l’edifici o de condicions exteriors excepcionals.
Tot el material utilitzat en la instal∙lació elèctrica complirà amb lo estipulat en el Plec de
Condicions Constructives del Ministeri d'Indústria i Energia.
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1. CÀLCULS HIDRÀULICS
La instal∙lació hidràulica es calcula amb el fi de que els tres equips puguin funcionar
conjuntament com a primari de producció de fred i calor, i es pugui integrar al actual sistema
de distribució de climatització a 4 tubs del centre.
Per això, es fa el disseny de dos col∙lectors impulsió i retorn comunicats hidràulicament per
una connexió de petit diàmetre per al equilibrat de pressions. Aquest sistema es duplicarà per
a fred i per a calor.
A mes, es farà la instal∙lació de vàlvules reguladores de cabal, per a assegurar el equilibrat de
cabals i pressions en tots els sistemes del primari.

1.1. Formules Generals
Emprarem les següents:
H = Z + (P/g) ; g = r x g ; H1 = H2 + hf
Sent:
H = Altura piezométrica (mca).
z = Cota (m).
P/g = Altura de presión (mca).
g = Peso especifico fluido.
r = Densidad fluido (kg/m³).
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s².
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca).

1.1.1. Canonades y Vàlvules
hf = [(109 x 8 x f x L x r) / (p² x g x D5 x 1.000 )] x Qs2
f = 0,25 / [lg10(e/ (3,7 x D) + 5,74 / Re0,9 )]²
Re = 4 x Q / (p x D x u)
Sent:
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional).
L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m).
D = Diámetro de tubería (mm).
Qs = Caudal simultáneo o de paso (l/s).
e = Rugosidad absoluta tubería (mm).
Re = Número de Reynolds (adimensional).
u = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s).
r = Densidad fluido (kg/m³).
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1.2. Resultats

Tram
Refredadora 1 ‐ Colector Fred
Total
Tipus
Colzes 90º
Vàlvules
Total

Canonades: HAZEN‐WILLIAMS
Dim. Int (m) Longitud (m) Caudal (m^3/s) C Mat
0,05
18
0,005530556

Número

Accesoris
Diam (m)
Caudal (m^3/s) k(tabla)
5
0,05
0,005530556
2
0,05
0,002777778

AP(m)
130 3,354
3,354
AP(m)
0,9 1,819
0,2 0,041
1,860

TOTAL AP(m)

Tram
Refredadora 2 ‐ Colector Fred
Total
Tipus
Colzes 90º
Vàlvules
Total

Canonades: HAZEN‐WILLIAMS
Dim. Int (m) Longitud (m) Caudal (m^3/s) C Mat
0,05
15
0,005530556

Número

Accesoris
Diam (m)
Caudal (m^3/s) k(tabla)
5
0,05
0,005530556
2
0,05
0,002777778

AP(m)
130 2,795
2,795
AP(m)
0,9 1,819
0,2 0,041
1,860

TOTAL AP(m)

Tram
Refredadora 3 ‐ Colector Fred
Total
Tipus
Colzes 90º
Vàlvules
Total

Canonades: HAZEN‐WILLIAMS
Dim. Int (m) Longitud (m) Caudal (m^3/s) C Mat
0,05
10
0,005530556

Número

Accesoris
Diam (m)
Caudal (m^3/s) k(tabla)
5
0,05
0,005530556
2
0,05
0,002777778

5,213

4,654

AP(m)
130 1,863
1,863
AP(m)
0,9 1,819
0,2 0,041
1,860

TOTAL AP(m)

3,723
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Tram
Refredadora 1 ‐ Colector Calor
Total
Tipus
Colzes 90º
Vàlvules
Total

Canonades: HAZEN‐WILLIAMS
Dim. Int (m) Longitud (m) Caudal (m^3/s) C Mat
0,05
8
0,005530556

Número

Accesoris
Diam (m)
Caudal (m^3/s) k(tabla)
5
0,05
0,005530556
2
0,05
0,002777778

AP(m)
130 1,490
1,490
AP(m)
0,9 1,819
0,2 0,041
1,860

TOTAL AP(m)

Tram
Refredadora 2 ‐ Colector Calor
Total
Tipus
Colzes 90º
Vàlvules
Total

Canonades: HAZEN‐WILLIAMS
Dim. Int (m) Longitud (m) Caudal (m^3/s) C Mat
0,05
11
0,005530556

Número

Accesoris
Diam (m)
Caudal (m^3/s) k(tabla)
5
0,05
0,005530556
2
0,05
0,002777778

AP(m)
130 2,049
2,049
AP(m)
0,9 1,819
0,2 0,041
1,860

TOTAL AP(m)

Tram
Refredadora 3 ‐ Colector Calor
Total
Tipus
Colzes 90º
Vàlvules
Total

Canonades: HAZEN‐WILLIAMS
Dim. Int (m) Longitud (m) Caudal (m^3/s) C Mat
0,05
14
0,005530556

Número

Accesoris
Diam (m)
Caudal (m^3/s) k(tabla)
5
0,05
0,005530556
2
0,05
0,002777778

3,350

3,909

AP(m)
130 2,608
2,608
AP(m)
0,9 1,819
0,2 0,041
1,860

TOTAL AP(m)

4,468

85

Projecte substitució sistema de producció de fred i calor edifici Tanatori Funerària de Terrassa

Tram
Recuperació 1 ‐ Colector Fred
Total
Tipus
Colzes 90º
Vàlvules
Total

Canonades: HAZEN‐WILLIAMS
Dim. Int (m) Longitud (m) Caudal (m^3/s) C Mat
0,025
18
0,0009

Número

Accesoris
Diam (m)
Caudal (m^3/s) k(tabla)
5
0,025
0,0009
2
0,025
0,002777778

AP(m)
130 3,400
3,400
AP(m)
0,9 0,771
0,2 0,653
1,423

TOTAL AP(m)

Tram
Recuperació 2 ‐ Colector Fred
Total
Tipus
Colzes 90º
Vàlvules
Total

Canonades: HAZEN‐WILLIAMS
Dim. Int (m) Longitud (m) Caudal (m^3/s) C Mat
0,025
15
0,0009

Número

Accesoris
Diam (m)
Caudal (m^3/s) k(tabla)
5
0,025
0,0009
2
0,025
0,002777778

AP(m)
130 2,833
2,833
AP(m)
0,9 0,771
0,2 0,653
1,423

TOTAL AP(m)

Tram
Recuperació 3 ‐ Colector Fred
Total
Tipus
Colzes 90º
Vàlvules
Total

Canonades: HAZEN‐WILLIAMS
Dim. Int (m) Longitud (m) Caudal (m^3/s) C Mat
0,025
10
0,0009

Número

Accesoris
Diam (m)
Caudal (m^3/s) k(tabla)
5
0,025
0,0009
2
0,025
0,002777778

4,823

4,257

AP(m)
130 1,889
1,889
AP(m)
0,9 0,771
0,2 0,653
1,423

TOTAL AP(m)

3,312
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Tram
Recuperació 1 ‐ Colector Calor
Total
Tipus
Colzes 90º
Vàlvules
Total

Canonades: HAZEN‐WILLIAMS
Dim. Int (m) Longitud (m) Caudal (m^3/s) C Mat
0,025
8
0,0009

Número

Accesoris
Diam (m)
Caudal (m^3/s) k(tabla)
5
0,025
0,0009
2
0,025
0,002777778

AP(m)
130 1,511
1,511
AP(m)
0,9 0,771
0,2 0,653
1,423

TOTAL AP(m)

Tram
Recuperació 2 ‐ Colector Calor
Total
Tipus
Colzes 90º
Vàlvules
Total

Canonades: HAZEN‐WILLIAMS
Dim. Int (m) Longitud (m) Caudal (m^3/s) C Mat
0,025
11
0,0009

Número

Accesoris
Diam (m)
Caudal (m^3/s) k(tabla)
5
0,025
0,0009
2
0,025
0,002777778

AP(m)
130 2,078
2,078
AP(m)
0,9 0,771
0,2 0,653
1,423

TOTAL AP(m)

Tram
Recuperació 3 ‐ Colector Calor
Total
Tipus
Colzes 90º
Vàlvules
Total

Canonades: HAZEN‐WILLIAMS
Dim. Int (m) Longitud (m) Caudal (m^3/s) C Mat
0,025
14
0,0009

Número

Accesoris
Diam (m)
Caudal (m^3/s) k(tabla)
5
0,025
0,0009
2
0,025
0,002777778

2,934

3,501

AP(m)
130 2,644
2,644
AP(m)
0,9 0,771
0,2 0,653
1,423

TOTAL AP(m)

4,068
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Tram
Recirculació Fred
Total
Tipus
Colzes 90º
Vàlvules
Total

Canonades: HAZEN‐WILLIAMS
Dim. Int (m)
Longitud (m)
Caudal (m^3/s)
C Mat
0,119
12
0,016591667

Número

130

AP(m)
0,250
0,250

0,9
0,2

AP(m)
0,612
0,001
0,614

Accesoris
Diam (m)
Caudal (m^3/s)
k(tabla)
6
0,119
0,016591667
2
0,119
0,002777778

TOTAL AP(m)

Tram
Recirculació Calor
Total
Tipus
Colzes 90º
Vàlvules
Total

Canonades: HAZEN‐WILLIAMS
Dim. Int (m)
Longitud (m)
Caudal (m^3/s)
C Mat
0,119
14
0,016591667

Número

Accesoris
Diam (m)
Caudal (m^3/s)
k(tabla)
6
0,119
0,016591667
2
0,119
0,002777778

0,864

AP(m)
130 0,292
0,292
AP(m)
0,9 0,612
0,2 0,001
0,614

TOTAL AP(m)

0,906
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2. CÀLCULS ELÉCTRICS
2.1. Característiques de la instal∙lació
2.1.1. Potència total Prevista
La potencia total demandada per la instal∙lació serà:

Potencia total demandada: 100.80 kW

Donades les característiques de l'obra i els consums previstos, es té la següent relació de
receptors de força, enllumenat i altres usos amb indicació de la seva potència elèctrica:

Circuito
Refredadores

P Instalada
(kW)

P Demandada
(kW)

126.00

100.80

2.1.2. Origen de la instal∙lació

L'origen de la instal∙lació vindrà determinat per una intensitat de curtcircuit trifàsica en
capçalera de: 12.00 ca.
El tipus de línia d'alimentació serà: RZ1‐K (AS) 5G120.
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2.1.3. Derivació individual
No es contempla.

2.1.4. Quadre General de Distribució

Esquemas Polaridad

Enfriadora 1

Enfriadora 2

Enfriadora 3

3F+N

3F+N

3F+N

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)

33.60

33.60

33.60

0.90

0.90

0.90

Componentes

13.34

Magnetotérmico, Industrial (IEC 609472); In: 160 A; Ir: 80.00 A; Im: 640 A;
Icu: 85.00 kA
Cable, RZ1-K (AS) 5G25
Analizador de redes

10.00

Magnetotérmico, Industrial (IEC 609472); In: 160 A; Ir: 80.00 A; Im: 640 A;
Icu: 85.00 kA
Cable, RZ1-K (AS) 5G25
Analizador de redes

7.50

Magnetotérmico, Industrial (IEC 609472); In: 160 A; Ir: 80.00 A; Im: 640 A;
Icu: 85.00 kA
Cable, RZ1-K (AS) 5G25
Analizador de redes

Canalitzacions
L'execució de les canalitzacions i la seva estesa es faran d'acord amb l'expressat en els
documents del present projecte.

Esquemas

Tipo de instalación

Enfriadora 1

E: Cable multipolar al aire libre
Temperatura: 40.00 °C
Sin conducto

Enfriadora 1

E: Cable multipolar al aire libre
Temperatura: 40.00 °C
Sin conducto

Enfriadora 2

E: Cable multipolar al aire libre
Temperatura: 40.00 °C
Sin conducto

Enfriadora 2

E: Cable multipolar al aire libre
Temperatura: 40.00 °C
Sin conducto

Enfriadora 2

E: Cable multipolar al aire libre
Temperatura: 40.00 °C
Sin conducto

Enfriadora 3

E: Cable multipolar al aire libre
Temperatura: 40.00 °C
Sin conducto
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2.1.5. Criteris y Bases de Càlcul
2.1.5.1.1.

Intensitat màxima admissible

En el càlcul de les instal∙lacions es comprovarà que les intensitats màximes de les línies són
inferiors a les admeses pel Reglament de Baixa Tensió, tenint en compte els factors de
correcció segons la mena d’instal∙lació i les seves condicions particulars.

1. Intensitat nominal en servei monofàsic:

In 

P
Uf  cos 

1. Intensitat nominal en servei trifàsic:

In 

2.1.5.1.2.

P
3  Uf  cos 

Caiguda de tensió

En circuits interiors de la instal∙lació, la caiguda de tensió no superarà un percentatge del 3%
de la tensió nominal per a circuits d'enllumenat i del 5% per a la resta de circuits, sent
admissible la compensació de caiguda de tensió juntament amb les corresponents derivacions
individuals, de manera que conjuntament no se superi un percentatge del 4,5% de la tensió
nominal per als circuits d'enllumenat i del 6,5% per a la resta de circuits.

Les fórmules emprades seran les següents:

U  R  I  cos   X  I  sen
Caiguda de tensió en monofàsic:

Caiguda de tensió en trifàsic:

UI  2  U
UIII  3  U

91

Projecte substitució sistema de producció de fred i calor edifici Tanatori Funerària de Terrassa

Con:
I
R
X
carga;

Intensidad calculada (A)
Resistencia de la línea ( ), ver apartado (A)
Reactancia de la línea ( ), ver apartado (C)
Ángulo correspondiente al factor de potencia de la

A) RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EN CORRIENTE ALTERNA
Si tenim en compte que el valor de la resistencia d’un cable es calcula
com:

R  R tca  R tcc 1  Ys  Yp   c R tcc
R tcc  R 20cc 1      20 

R 20cc  20 L / S

Con:
Rtcc

Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura  ()

R20cc Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura de 20°C ()
Ys

Incremento de la resistencia debido al efecto piel;

Yp

Incremento de la resistencia debido al efecto proximidad;



Coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del conductor
en °C-1



Temperatura máxima en servicio prevista en el cable (°C), ver apartado (B)

20

Resistividad del conductor a 20°C ( mm² / m)

S

Sección del conductor (mm²)

L

Longitud de la línea (m)

L'efecte pell i l'efecte proximitat són molt més pronunciats en els conductors de gran secció. El
seu càlcul rigorós es detalla en la norma UNEIX 21144. No obstant això i de manera
aproximada per a instal∙lacions d'enllaç i instal∙lacions interiors en baixa tensió és factible
suposar un increment de resistència inferior al 2% en alterna respecte del valor en contínua.

c  1  Ys  Yp   1,02

B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR
Per a calcular la temperatura màxima prevista en servei d'un cable es pot utilitzar el següent
raonament: el seu increment de temperatura respecte de la temperatura ambient T0 (25 °C
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per a cables enterrats i 40 °C per a cables a l'aire), és proporcional al quadrat del valor eficaç
de la intensitat. Per tant:

T  T0   Tmáx  T0  * I / Imáx 

2

Con:
T

Temperatura real estimada en el conductor (°C)

Tmáx Temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de aislamiento
(°C)
T0

Temperatura ambiente del conductor (°C)

I

Intensidad prevista para el conductor (A)

Imáx Intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación (A)

C) REACTÀNCIA DEL CABLE (Segons el criteri de la Guia‐BT‐Annex 2)
La reactància dels conductors varia amb el diàmetre i la separació entre conductors. En
absència de dades es pot estimar la reactància com un increment addicional de la resistència
d'acord amb la següent taula:

Sección

Reactancia inductiva (X)

S  120 mm²

X0

S = 150 mm²

X  0.15 R

S = 185 mm²

X  0.20 R

S = 240 mm²

X  0.25 R

Per a seccions menors d'o iguals a 120 mm², la contribució a la caiguda de tensió per efecte de
la inductància és menyspreable enfront de l'efecte de la resistència.

2.1.6. Corrents de curtcircuit
El mètode utilitzat per al càlcul dels corrents de curtcircuit, segons l'apartat 2.3 de la norma
UNE‐EN 60909‐0, està basat en la introducció d'una font de tensió equivalent en el punt de
curtcircuit. La font de tensió equivalent és l'única tensió activa del sistema. Totes les xarxes
d'alimentació i màquines síncrones i asíncrones són reemplaçades per les seves impedàncies
internes.
En sistemes trifàsics de corrent altern, el càlcul dels valors dels corrents resultants en
curtcircuits equilibrats i desequilibrats se simplifica per la utilització de les components
simètriques.
Utilitzant aquest mètode, els corrents en cada conductor de fase es determinen per la
superposició dels corrents dels tres sistemes de components simètriques:
‐ Corrent de seqüència directa I(1)
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‐ Corrent de seqüència inversa I(2)
‐ Corrent homopolar I(0)
S'avaluaran els corrents de curtcircuit, tant màximes com mínimes, en els punts de la
instal∙lació on se situen les proteccions elèctriques.
Per al càlcul dels corrents de curtcircuit, el sistema pot ser convertit per reducció de xarxes en
una impedància de curtcircuit equivalent Zk en el punt de defecte.
Es tracten els següents tipus de curtcircuit:
‐ Curtcircuit trifàsic;
‐ Curtcircuit bifàsic;
‐ Curtcircuit bifàsic a terra;
‐ Curtcircuit monofàsic a terra.
El corrent de curtcircuit simètrica inicial I''k = I''k3 tenint en compte la font de tensió
equivalent en el punt de defecte, es calcula mitjançant la següent equació:

cUn

Ik" 

3  Zk

Con:
c

Factor c de la tabla 1 de la norma UNE-EN 60909-0

Un Tensión nominal fase-fase V
Zk Impedancia de cortocircuito equivalente m

CORTOCIRCUITO BIFÁSICO (UNE‐EN 60909‐0, APARTADO 4.2.2)
En el cas d'un curtcircuit bifàsic, el corrent de curtcircuit simètrica inicial és:
"
Ik2


cUn
cUn
3 "


I
| Z(1)  Z(2) | 2 | Z(1) |
2 k3

Durant la fase inicial del curtcircuit, la impedància de seqüència inversa és aproximandamente
igual a la impedància de seqüència directa, independentment de si el curtcircuit es produeix en
un punt pròxim o allunyat d'un alternador. Per tant, en l'equació anterior és possible introduir
Z(2) = Z(1).

CURTCIRCUIT BIFÀSIC A TERRA (UNE‐EN 60909‐0, APARTAT 4.2.3)
L'equació que condueix al càlcul del corrent de curtcircuit simètrica inicial en el cas d'un
curtcircuit bifàsic a terra és:
"
IkE2E


3  cUn
| Z(1)  2Z(0) |
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CURTCIRCUIT MONOFÀSIC A TERRA (UNE‐EN 60909‐0, APARTAT 4.2.4)
El corrent inicial del curtcircuit monofàsic a terra I''k1, per a un curtcircuit allunyat d'un
alternador amb Z(2) = Z(1), es calcula mitjançant l'expressió:

"
Ik1


3  cUn
| 2Z(1)  Z(0) |

2.1.7. Càlculs
2.1.7.1.1.

Seccions de línies

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

Caiguda de tensió:
‐ Circuits interiors de la instal∙lació:
‐ 3%: per a circuits d'enllumenat.
‐ 5%: per a la resta de circuits.
Caiguda de tensió acumulada:
‐ Circuits interiors de la instal∙lació:
‐ 4.5%: per a circuits d'enllumenat.
‐ 6.5%: per a la resta de circuits.

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

Línia de connexió

Esquemas Polaridad
3F+N

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)
100.80

0.90

10.00

Línea

Iz
(A)

IB
(A)

c.d.t c.d.t Acum
(%)
(%)

RZ1-K (AS)
314.86 161.66 0.11
5G120

-
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Càlculs de factors de correcció per canalització
Els següents factors de correcció calculats segons la mena d'instal∙lació ja estan contemplats
en els valors d'intensitat màxima admissible (Iz) de la taula anterior.
Factor de corrección

Esquema
s

Tipo de instalación

Temperatu
ra

Resistividad
térmica

0.91

-

E: Cable multipolar al aire
libre
Temperatura: 40.00 °C

Esquemas Polaridad

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)

-

Iz
(A)

Línea

Profundida Agrupamien
d
to
1.00

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

Enfriadora 1

3F+N

33.60

0.90

13.34

RZ1-K
94.77 53.89
(AS) 5G25

-

-

Enfriadora 2

3F+N

33.60

0.90

10.00

RZ1-K
94.77 53.89
(AS) 5G25

-

-

Enfriadora 3

3F+N

33.60

0.90

7.50

RZ1-K
115.57 53.89
(AS) 5G25

-

-

Càlculs de factors de correcció per canalització
Els següents factors de correcció calculats segons la mena d'instal∙lació ja estan contemplats
en els valors d'intensitat màxima admissible (Iz) de la taula anterior.
Factor de corrección
Esquemas

Tipo de instalación

Temperatu
ra

Resistividad
térmica

Profundid Agrupamien
ad
to

E: Cable multipolar al aire
Enfriadora libre
1
Temperatura: 40.00 °C
Sin conducto

0.91

-

-

1.00

E: Cable multipolar al aire
Enfriadora libre
1
Temperatura: 40.00 °C
Sin conducto

0.91

-

-

0.82

E: Cable multipolar al aire
Enfriadora libre
2
Temperatura: 40.00 °C
Sin conducto

0.91

-

-

0.82

E: Cable multipolar al aire
Enfriadora libre
2
Temperatura: 40.00 °C
Sin conducto

0.91

-

-

1.00

E: Cable multipolar al aire
Enfriadora libre
2
Temperatura: 40.00 °C
Sin conducto

0.91

-

-

0.88
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Factor de corrección
Esquemas

Tipo de instalación

E: Cable multipolar al aire
Enfriadora libre
Temperatura: 40.00 °C
3
Sin conducto

2.1.7.1.2.

Temperatu
ra

Resistividad
térmica

0.91

-

Profundid Agrupamien
ad
to
-

1.00

Càlcul dels dispositius de protecció

Sobrecàrrega
Les característiques de funcionament d'un dispositiu que protegeix un cable contra
sobrecàrregues han de satisfer les següents dues condicions:
IB  In  IZ
I2  1,45 x IZ

Con:
IB

Intensidad de diseño del circuito

In

Intensidad asignada del dispositivo de protección

IZ

Intensidad permanente admisible del cable

I2
Intensidad efectiva asegurada en funcionamiento en el tiempo
convencional del dispositivo de protección

Curtcircuit
Perquè la línia quedi protegida a curtcircuit, el poder de tall de la protecció ha de ser major al
valor de la intensitat màxima de curtcircuit
Icu > Iccmáx
Ics > Iccmáx
Con:
Iccmáx Máxima intensidad de cortocircuito prevista
Icu

Poder de corte último

Ics

Poder de corte de servicio
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A més, la protecció ha de ser capaç de disparar en un temps menor al mateix temps que
triguen els aïllaments del conductor a danyar‐se per l'elevació de la temperatura. Això ha de
succeir tant en el cas del curtcircuit màxim, com en el cas del curtcircuit mínim:
tcc < tcable

Per a curtcircuits de durada fins a 5 s, el temps t, en el qual una determinada intensitat de
curtcircuit incrementarà la temperatura de l'aïllament dels conductors des de la màxima
temperatura permissible en funcionament normal fins a la temperatura límit pot, com a
aproximació, calcular‐se des de la fórmula:.


S
t  k 

 Icc 

2

Con:
Icc

Intensidad de cortocircuito

tcc

Tiempo de duración del cortocircuito

Scable Sección del cable
k

Factor que tiene en cuenta la resistividad, el coeficiente de temperatura y la
capacidad calorífica del material del conductor, y las oportunas temperaturas
iniciales y finales. Para aislamientos de conductor de uso corriente, los valores
de k para conductores de línea se muestran en la tabla 43A

tcable Tiempo que tarda el conductor en alcanzar su temperatura límite admisible

Per a temps de treball dels dispositius de protecció < 0.10 s on l'asimetria de la intensitat és
important i per a dispositius limitadors d'intensitat k2S2 ha de ser més gran que el valor de
l'energia que es deixa passar (I2t) indicat pel fabricant del dispositiu de protecció.
Con:
I2t Energía específica pasante del dispositivo de protección
S

Tiempo de duración del cortocircuito

El resultat dels càlculs de les proteccions de sobrecàrrega i curtcircuit de la instal∙lació es
resumeixen en les següents taules:

Línia de connexió
Sobrecàrrega
Esquemas

Polaridad

P Demandada
(kW)

IB
(A)

Protecciones

Iz
(A)

I2
(A)

1.45 x Iz
(A)

3F+N

100.80

161.66

-

314.86

-

-
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Curtcircuit

Esquemas

Polaridad

Protecciones

Icu
(kA)

3F+N

-

-

Ics
(kA)

Icc
máx
mín
(kA)

TCable
ccmáx
ccmín
(s)

Tp
ccmáx
ccmín
(s)

-

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

I2
(A)

1.45 x Iz
(A)

Sobrecàrrega

Esquemas Polaridad

Enfriadora 1

Enfriadora 2

Enfriadora 3

3F+N

3F+N

3F+N

P Demandada IB
(kW)
(A)

Iz
(A)

Protecciones

33.60

Magnetotérmico,
Industrial (IEC 6094753.89 2); In: 160 A; Ir: 80.00 94.77 116.00 137.41
A; Im: 640 A; Icu:
85.00 kA

33.60

Magnetotérmico,
Industrial (IEC 6094753.89 2); In: 160 A; Ir: 80.00 94.77 116.00 137.41
A; Im: 640 A; Icu:
85.00 kA

33.60

Magnetotérmico,
Industrial (IEC 6094753.89 2); In: 160 A; Ir: 80.00 115.57 116.00 167.58
A; Im: 640 A; Icu:
85.00 kA

Curtcircuit

Esquemas Polaridad

Protecciones

Icu
(kA)

Icc TCable Tp
Ics máx ccmáx ccmáx
(kA) mín ccmín ccmín
(kA) (s)
(s)

Enfriadora 1

3F+N

Magnetotérmico, Industrial (IEC 609479.45 0.14 <0.10
2); In: 160 A; Ir: 80.00 A; Im: 640 A; 85.00 85.00
3.49 1.05 <0.10
Icu: 85.00 kA

Enfriadora 2

3F+N

Magnetotérmico, Industrial (IEC 609479.45 0.14 <0.10
2); In: 160 A; Ir: 80.00 A; Im: 640 A; 85.00 85.00
3.75 0.91 <0.10
Icu: 85.00 kA

Enfriadora 3

3F+N

Magnetotérmico, Industrial (IEC 609479.45 0.14 <0.10
2); In: 160 A; Ir: 80.00 A; Im: 640 A; 85.00 85.00
3.97 0.81 <0.10
Icu: 85.00 kA
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2.2. Fitxes de Càlcul
SUMINISTRO
Esquema conexión
Tensión

TT
400 V

Ficha de cálculo

DISTRIBUCIÓN
Alim.
Aguas arriba
P total
P instalada
Ik3 máx
dU máx

N or m al
Ac om eti da
100. 80 k W
126. 00 k W
12.00 k A
0.11 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia
Alimentación

Ref erencia
Contenu

Ac om eti da

Ac om eti da

R ef r edador es

R efr edador es

N or m al

5G120

N or m al

5G 95

N or m al

C uadr o
Enfr i ador as
5( 1x 70)

R Z 1- K ( AS)

5G 120

R Z 1- K ( AS)

5G 95

R Z 1- K ( AS)

5( 1x 70)

120. 0 m m ²

1

95. 0 m m ²

1

70.0 m m ²

1

120. 0 m m ²

1

95. 0 m m ²

1

70.0 m m ²

1

120. 0 m m ²

1

95. 0 m m ²

1

70.0 m m ²

1

RECEPTOR
Consumo / Potencia
Polaridad
Cos ()
UL


Nº
K Util.
KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo
Sección
Fase
nº
Neutro
nº
Protección
nº
Tasa armónicos
Neutro cargado
Método instalación
Material
Polaridad
Long.
K mode de pose
K prox. K Tº
K neutre K sy métrie
K total
dU
dU(%)
dU acum.

E

Cu

E

Cu

E

Cu

M ul ti c onduc tor

10.00 m

M ul ti c onduc t or

15.00 m

U ni pol ar

10.00 m

1.00

0.91

1.00

0. 00
0.44 V

0.11 %

0.00 %

0.91

1.00

0. 00
0.84 V

0.21 %

0.32 %

0.91
0.00

0.78 V

0.20 %

0. 51 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus
Polaridad
Curv a o Tipo
Conf iguración
Ir
Isd
Icu / Icn

DDR
Tipo
Clase
Fabricante
I N DDR
In
If

M agnetotér m i c o

D i fer enc i al

M agnetot ér m i c o

D i fer enc i al

3F + N

Sel ec ti v o

3F + N

Sel ec ti v o

AC
Indus tr i al
200.00 A
85.00 k A

AC
Indus t r i al

200. 00 A
1.00 A

0.0018 A

200. 00 A
85.00 k A

200. 00 A
0.50 A

0.0016
A

RESULTADOS
IB
Ik1 máx
Ik2 máx
Ik3 máx

Iz
Ik1 mín
Ik2 mín
Ik3 mín

I2
1,45 Iz
IkE2E máx
IkE2E mín

161.66 A

314.86 A

290. 00 A

161.66 A

271.18 A

290. 00 A

8.05 k A

6.42 k A

456. 55 A

7. 39 k A

5. 24 k A

393. 21 A

161. 66 A 223.86 A
6.44 k A

4.53 k A

290.00 A
324.60 A

10.39 k A

8.67 k A

6.02 k A

9. 82 k A

7. 44 k A

5.45 k A

8.91 k A

6.48 k A

4. 67 k A

12.00 k A

10.01 k A

4.71 k A

11. 33 k A

8. 59 k A

3.77 k A

10.29 k A

7.49 k A

3. 25 k A

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu
t cable máx
t cable mín
K2.S2
I2 t

Ics
Icr
tccmáx
tccmín
tcc. I 2cc

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term.
Gen. Mag.

85.00 k A

294465600
A² s

85.00 k A

85.00 k A
1.44 s

85. 00
kA
0.10 s

0.95 s

0.10 s

12.98 s

0.10 s

9.48 s

0.10 s

18455222 79902 A² s
5 A² s

1133

1002001
00 A² s

64162
A² s

1029

Term.Prev ia
Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term.
Gen. Mag.

Term.Prev ia
Mag.Prev ia
Proy ecto:

Tipo de documento:

Nombre del titular:

Observ aciones:

Fecha: 0 1 / 1 2 / 2 0 1 9

Normas: REBT

Ficha de cálculo
Página:
1 / 2
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SUMINISTRO
Esquema conexión
Tensión

TT
400 V

Ficha de cálculo

DISTRIBUCIÓN
Alim.
Aguas arriba
P total
P instalada
Ik3 máx
dU máx

N or m al
Ac om eti da
100. 80 k W
126. 00 k W
12.00 k A
0.11 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia
Alimentación

Ref erencia
Contenu

C uadr o Enfr i ador as

Enfr i ador a 1

C uadr o Enf r i ador as

Enfr i ador a 2

5G 25

N or m al

5G 25

C uadr o
Enfr i ador as
N or m al

Enfr i ador a 3

N or m al

R Z 1- K ( AS)

5G 25

R Z 1- K ( AS)

5G 25

R Z 1- K ( AS)

5G25

25.0 m m ²

1

25. 0 m m ²

1

25.0 m m ²

1

25.0 m m ²

1

25. 0 m m ²

1

25.0 m m ²

1

25.0 m m ²

1

25. 0 m m ²

1

25.0 m m ²

1

M ul ti c onduc tor

13.34 m

M ul ti c onduc t or

10.00 m

M ul ti c onduc tor

7. 50 m

5G25

RECEPTOR
Consumo / Potencia
Polaridad
Cos ()
UL


Nº
K Util.
KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo
Sección
Fase
nº
Neutro
nº
Protección
nº
Tasa armónicos
Neutro cargado
Método instalación
Material
Polaridad
Long.
K mode de pose
K prox. K Tº
K neutre K sy métrie
K total
dU
dU(%)
dU acum.

Cu
Ver des gl os e
0.59 V

0.15 %

Cu

Cu

Ver des gl os e
0.66 %

0.44 V

0.11 %

Ver des gl os e
0.62 %

0.33 V

0.08 %

0. 60 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus
Polaridad
Curv a o Tipo
Conf iguración
Ir
Isd
Icu / Icn

DDR
Tipo
Clase
Fabricante
I N DDR
In
If

M agnetotér m i c o

D i fer enc i al

M agnetot ér m i c o

D i fer enc i al

M agnet otér m i c o

D i fer enc i al

3F + N

Ins tantáneo

3F + N

Ins tantáneo

3F + N

Ins t antáneo

I2
1,45 Iz
IkE2E máx
IkE2E mín

53.89 A

AC
Indus tr i al
80.00 A
85.00 k A

AC

AC

Indus t r i al
80.00 A
0.0003 A

0.30 A

80.00 A
85.00 k A

I ndus tr i al
80.00 A
0.03 A

0.0002
A

80.00 A
85.00 k A

80.00 A
0.0002 A

0.30 A

RESULTADOS
IB
Ik1 máx
Ik2 máx
Ik3 máx

Iz
Ik1 mín
Ik2 mín
Ik3 mín

94.77 A

116. 00 A

53.89 A

94.77 A

137. 41 A

116. 00 A

53. 89 A 115.57 A

137. 41 A

116.00 A
167.58 A

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu
t cable máx
t cable mín
K2.S2
I2 t

Ics
Icr
tccmáx
tccmín
tcc. I 2cc

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term.
Gen. Mag.

85.00 k A
0.14 s

0.10 s

0.14 s

85. 00
kA
0.10 s

1.05 s

0.10 s

0.91 s

0.10 s

945

12780625 79297 A² s
A² s

945

12780625
A² s

71416
A² s

85.00 k A

85.00 k A

85.00 k A

85.00 k A

0.14 s

0.10 s

0.81 s

0.10 s

1278062
5 A² s

86048
A² s

945

Term.Prev ia
Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term.
Gen. Mag.

Term.Prev ia
Mag.Prev ia
Proy ecto:

Tipo de documento:

Nombre del titular:

Observ aciones:

Fecha: 0 1 / 1 2 / 2 0 1 9

Normas: REBT

Ficha de cálculo
Página:
2 / 2
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2.3. Fitxes de Comprovacions
FICHA DE COMPROBACIONES
C ON D I C I ON ES
SOBR EC A R GA S
Iz >= In
1.45 Iz >= I 2
In >= I B
C A Í D A D E TE N S I Ó N
dU admis >= dU acum
C O N TA C TO S I N D I R E C TO S
I n(DDR) >= I n (DPCS)
If < I  n/2
tcable >= tcc
RA . I  n > UL
D I S P O S I TI V O S D E P R O TE C C I Ó N
Icu >= Icc máx
Icu con filiación >= Icc máx
Sel. mag. cabeza
Sel. term. cabeza (IGA )
Sel. mag. cabeza (Arriba)

A guas arriba
Referencia
NC*

Instalación
Instalación

161.66 A
10.00 m

A guas arriba
Instalación Consumo
Referencia Refredadores Longitud
NC*
Resultados

161.66 A
15.00 m

A guas arriba Refredadores Consumo
Referencia
Cuadro
Longitud
NC*
Resultados

Sí
Sí
Sí

314.86 >= 200.00 A
456.55 >= 290.00 A
200.00 >= 161.66 A

Sí
Sí
Sí

271.18 >= 200.00 A
393.21 >= 290.00 A
200.00 >= 161.66 A

Sí
Sí
Sí

223.86 >= 200.00 A
324.60 >= 290.00 A
200.00 >= 161.66 A

Sí

5.00 >= 0.00 % *

Sí

5.00 >= 0.32 % *

Sí

5.00 >= 0.51 % *

Sí

1.44 >= 0.10 s

Sí

0.95 >= 0.10 s

Sí

85.00 >= 11.33 kA

Sí

85.00 >= 10.29 kA

No

0.00 >= 12.00 kA

161.66 A
10.00 m

Sel. term. cabeza (Arriba)

Sel. mag. pie (IGA )
Sel. term. pie (IGA )
Sel. mag. pie (A rriba)
Sel. term. pie (A rriba)
Sel. diferencial
Sel. cronométrico
Sí
I k C O R TO C I R C U I TO C O N D U C TO R F A S E
Iccmin >= Im
Sí
K2S2 >= I 2t límite
I k C O R TO C I R C U I TO C O N D U C TO R N E U TR O
Iccmin >= Im
Sí
K2S2 >= I 2t límite
I k C O R TO C I R C U I TO C O N D U C TO R P R O TE C C I Ó N
Iccmin >= Im
Sí
K2S2 >= I 2t límite
Proyecto:

FICHA DE COMPROBACIONES
C ON D I C I ON ES
SOBR EC A R GA S
Iz >= In
1.45 Iz >= I 2
In >= I B
C A Í D A D E TE N S I Ó N
dU admis >= dU acum
C O N TA C TO S I N D I R E C TO S
I n(DDR) >= I n (DPCS)
If < I  n/2
tcable >= tcc
RA . I  n > UL
D I S P O S I TI V O S D E P R O TE C C I Ó N
Icu >= Icc máx
Icu con filiación >= Icc máx
Sel. mag. cabeza
Sel. term. cabeza (IGA )
Sel. mag. cabeza (Arriba)

Consumo
Longitud
Resultados

1000 > 500 mA

Sí

Sí

500 > 300 mA

Sí
Sí

3.77 >= 1.60 kA
184552225.00 >= 79901.66 A ²s

Sí
Sí

3.25 >= 1.60 kA
100200100.00 >= 64162.08 A ²s

4.71 >= 0.00 kA

Sí
Sí

3.77 >= 1.60 kA
184552225.00 >= 79901.66 A ²s

Sí
Sí

3.25 >= 1.60 kA
100200100.00 >= 64162.08 A ²s

4.71 >= 0.00 kA

Sí
Sí

3.77 >= 1.60 kA
184552225.00 >= 79901.66 A ²s

Sí
Sí

3.25 >= 1.60 kA
100200100.00 >= 64162.08 A ²s

Tipo de documento: Ficha

Nombre del titular:

Observ aciones:

Fecha: 01/12/2019

Normas: REBT

A guas arriba
Referencia
NC*

Sí

4.71 >= 0.00 kA

Cuadro
Consumo
Enfriadora 1 Longitud
Resultados

53.89 A
13.34 m

A guas arriba
Referencia
NC*

de comprobaciones
Página:
1/2

Cuadro
Consumo
Enfriadora 2 Longitud
Resultados

53.89 A
10.00 m

A guas arriba
Referencia
NC*

Cuadro
Consumo
Enfriadora 3 Longitud
Resultados

53.89 A
7.50 m

Sí
Sí
Sí

94.77 >= 80.00 A
137.41 >= 116.00 A
80.00 >= 53.89 A

Sí
Sí
Sí

94.77 >= 80.00 A
137.41 >= 116.00 A
80.00 >= 53.89 A

Sí
Sí
Sí

115.57 >= 80.00 A
167.58 >= 116.00 A
80.00 >= 53.89 A

Sí

5.00 >= 0.66 % *

Sí

5.00 >= 0.62 % *

Sí

5.00 >= 0.60 % *

Sí
Sí
No

0.0003 < 0.1500 A
0.14 >= 0.10 s
0.30 >= 24.00 A

Sí
Sí
No

0.0002 < 0.0150 A
0.14 >= 0.10 s
0.03 >= 24.00 A

Sí
Sí
No

0.0002 < 0.1500 A
0.14 >= 0.10 s
0.30 >= 24.00 A

Sí

85.00 >= 9.45 kA

Sí

85.00 >= 9.45 kA

Sí

85.00 >= 9.45 kA

3.49 >= 0.64 kA
12780625.00 >= 71416.44 A ²s

Sí
Sí

3.75 >= 0.64 kA
12780625.00 >= 79297.37 A ²s

Sí
Sí

3.97 >= 0.64 kA
12780625.00 >= 86048.21 A ²s

3.49 >= 0.64 kA
12780625.00 >= 71416.44 A ²s

Sí
Sí

3.75 >= 0.64 kA
12780625.00 >= 79297.37 A ²s

Sí
Sí

3.97 >= 0.64 kA
12780625.00 >= 86048.21 A ²s

3.49 >= 0.64 kA
12780625.00 >= 71416.44 A ²s

Sí
Sí

3.75 >= 0.64 kA
12780625.00 >= 79297.37 A ²s

Sí
Sí

3.97 >= 0.64 kA
12780625.00 >= 86048.21 A ²s

Sel. term. cabeza (Arriba)

Sel. mag. pie (IGA )
Sel. term. pie (IGA )
Sel. mag. pie (A rriba)
Sel. term. pie (A rriba)
Sel. diferencial
Sel. cronométrico
I k C O R TO C I R C U I TO C O N D U C TO R F A S E
Iccmin >= Im
Sí
K2S2 >= I 2t límite
Sí
I k C O R TO C I R C U I TO C O N D U C TO R N E U TR O
Iccmin >= Im
Sí
K2S2 >= I 2t límite
Sí
I k C O R TO C I R C U I TO C O N D U C TO R P R O TE C C I Ó N
Iccmin >= Im
Sí
K2S2 >= I 2t límite
Sí
Proyecto:

Tipo de documento: Ficha

Nombre del titular:

Observ aciones:

Fecha: 01/12/2019

Normas: REBT

de comprobaciones
Página:
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Id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Modo de Nombre de tarea
tarea

Duració
16

Retirada d'equip antic
Retirada de canonades
Retirada d' instal∙lació elèctrica
Obertura d'acces per a equips
nous

2 días

15

Instal∙lacio Quadre Eléctric
Refredadores

3 días

16

Instal∙lació elèctrica Fred
Refredadora 1

2 días

17

Instal∙lació hidraulica
Refredadora 1

3 días

18

Ubicació de Refredadora 2
Instal∙lació elèctrica
Refredadora 2

1 día
2 días

20

Instal∙lació hidraulica Fred
Refredadora 2

3 días

21

Retirada Refredadora de lloguer 1 día
Connexió Distribució a
1 día
Refredadores

23

Ubicació de Refredadora 3
Instal∙lació elèctrica
Refredadora 3

1 día
2 días

25

Instal∙lació hidraulica Fred
Refredadora 3

3 días

26

Substitució Bombeig Distribució 1 día
Linia 1 Calor

27

Substitució Bombeig Distribució 1 día
Linia 2 Calor

28

Substitució Bombeig Distribució 1 día
Linia 3 Calor

29

Reconstrucció d'elements per a 6 días
acces d'equips

30

Instal∙lació Col∙lectors Calor
Instal∙lació de sistema de
bombeig recirculació Calor

24

31

Connexió Hidraulica Col∙lector 2 días
de Calor amb distribució

33

Instal∙lació hidraulica Calor
Refredadora 1

2 días

34

Instal∙lació hicraulica Calor
Refredadora 2

2 días

35

Instal∙lació hidraulica Calor
Refredadora 3

2 días

36

Aïllament instal∙lació de Fred
Aïllament instal∙lació de Calor
Connexió Comunicació
Refredadores

4 días
4 días
5 días

38

24

26

28

30

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

2 días
2 días

32

37

22

Adequació de bancades
2 días
Ubicació de Refredadora 1
1 día
Instal∙lació de Colectors de Fred 2 días
Instal∙lació de sistema de
1 día
bombeig recirculació Fred
Connexió Hidraulica Colector
de Fred amb distribució

22

20

5 días
3 días
2 días
2 días

14

19

18

Acceptació del plec
1 día
Comanda de Materials
30 días
Lloguer de refredadora
1 día
Desconnexió de producció actua1 día
Connexió de refredadora de
1 día
lloguer

Proyecto: PROGRAMACIÓ v2
Fecha: vie 28/08/20

Tarea

Resumen

Hito inactivo

solo duración

solo el comienzo

Hito externo

División crítica

División

Resumen del proyecto

Resumen inactivo

Informe de resumen manual

solo fin

Fecha límite

Progreso

Hito

Tarea inactiva

Tarea manual

Resumen manual

Tareas externas

Tareas críticas

Progreso manual

Página 1

01

03

05

07

09

Projecte substitució sistema de producció de fred i calor edifici Tanatori Funerària de Terrassa

Projecte substitució sistema de producció de fred i calor edifici Tanatori Funerària de Terrassa
Annex Programació Proposta

106

Projecte substitució sistema de producció de fred i calor edifici Tanatori Funerària de Terrassa

INDEX
1.

REFREDADORA BOMBA DE CALOR AMB RECUPERACIÓ PARCIAL DE CALOR ................. 1089

2.

SISTEMES DE BOMBEIG ..................................................................................................... 108

107

Projecte substitució sistema de producció de fred i calor edifici Tanatori Funerària de Terrassa

1. REFREDADORA BOMBA DE CALOR AMB RECUPERACIÓ PARCIAL
DE CALOR
2. SISTEMES DE BOMBEIG

108

Detailed Performance Summary For 30RQSY120
Project: FUNERARIA TERRASSA
Prepared By:

11/27/2019
06:53

Non contractual photo
PackagedChillerReport:DoNotEdit

30RQSY120B Ducted Air to Water Heat Pump
Seasonal Energy Efficiency (3)
Allowed application for CE Mark
Comfort Cooling : T >= 2°C
Comfort Cooling : T >= 13°C
High Temp.Process Cooling : T >= 2°C
Low Temp.Comfort Heating : T < 55°C*

SEER 12/7°C | ns cool
SEER 23/18°C | ns cool
SEPR 12/7°C
SCOP 30/35°C | ns heat

4.17 | 164
4.43 | 174
5.46
3.47 | 136

* ECODESIGN Compliance value as per (EU) N° 813/2013
SEER 12/7°C | ns cool are certified by Eurovent

ESEER(data not certified)

kW/kW

4.14

(3) All data related to seasonal efficiency are given for standard units .

Cooling Mode
Performance Information
112.9
Cooling Capacity:
2.73
Cooling Efficiency (EER):
41.4
Unit Power Input:
Evaporator Information
7.0
Leaving Temperature:
11.9
Entering Temperature:
Evaporator Hydraulic Module Information
58.6
External Static Pressure:
1.37
Pump Power Input:
5.53
Fluid Flow:
Condenser Information
0
Altitude:
2
Number of Fans:
35.0
Entering Air Temperature:
Heating Mode
Performance Information
111.1
Heating Capacity:
114.6
Heating Capacity (Instantaneous)*:
2.99
Heating Efficiency (COPH):
Heating Efficiency (COPH) (Instantaneous)*:
37.2
Unit Power Input:
Evaporator Information
0
Altitude:
2
Number of Fans:
7.0
Entering Air Temperature (dry bulb):
6.0
Entering Air Temperature (wet bulb):
87.0
Relative Humidity:
Condenser Information
Fresh Water
Fluid Type:
0.0000
Fouling Factor:
45.0
Leaving Temperature:
40.0
Entering Temperature:
Packaged Chiller Builder EMEA 3.39h

kW
kW/kW
kW
°C
°C
kPa
kW
l/s
m
°C

kW
kW
kW/kW
3.00 kW/kW
kW
m
°C
°C
%

(sqm-K)/kW
°C
°C

Condenser Hydraulic Module Information
69.7 kPa
External Static Pressure:
1.39 kW
Pump Power Input:
5.53 l/s
Fluid Flow:
Air Flow Data
External Static Pressure at 20°C:
Total Condenser Air Flow at 20°C:

160. Pa
7778 l/s

Acoustic Information (cooling mode)
Sound Power Level at Discharge (LwA): 87 dB(A)
87 dB(A)
Sound Power Level Radiated (LwA):
Sound Press. Lvl Rad. at 10.0m (LpA): 56 dB(A)
Unit Information
Montluel, France
Manufacturing Source:
R-410A
Refrigerant:
3
Capacity Control Steps:
33 %
Minimum Capacity:
1
Number of Refrigerant Circuit:
Operating/Shipping Weight without packaging option:1066/1012 kg
Unit Dimensions (LxWxH) without packaging option:2275/2125/1380 m
Electrical Information
Unit Voltage:
Standby Power:
Power Factor:
Amps (Un)
Maximum Current In (A):
Start Up Current (A)
Current at Eurovent
Conditions (A)

400(+/-10%)-3-50 V-Ph-Hz
0.20 kW
0.84
Electrical
Circuit 1
116
256
86

Electrical
Circuit 2
None
None
None
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Outlet Air duct systems for sizes Unit 39 and above
Air duct Conditions
Size 120
Air duct
Fan
Gross
Cooling
EER
pressure
velocity
Power
cap
variation
drop (Pa)
(rpm)
Input
variation
Variation
0
720.0
1.007
1.000
0.993
(Unducted)
50
800.0
1.005
1.000
0.995
100
880.0
1.002
1.000
0.998
130
928.0
1.001
1.000
0.999
160
976.0
1.000
1.000
1.000
200
1039.0
1.012
0.998
0.986
240
1102.0
1.023
0.996
0.973
Outlet Air duct systems for sizes Unit 39 and above
Air duct Conditions
Size 120
Air duct
Fan
Gross
Heating
COP
pressure
velocity
Power
cap
variation
drop (Pa)
(rpm)
Input
variation
Variation
0
720.0
0.978
1.001
1.023
(Unducted)
50
800.0
0.985
1.000
1.016
100
880.0
0.992
1.000
1.009
130
928.0
0.996
1.000
1.004
160
976.0
1.000
1.000
1.000
200
1039.0
1.000
0.994
0.994
240
1102.0
1.010
0.981
0.971
Accessories and Installed Options
Opt. 70 Main disconnect switch without fuse
Opt. 149 Bacnet over-IP
Opt. 3A Pretreated Aluminum Fins
Opt. 116U Fixed Speed Dual Pump LP
Opt. 266 Water Exchanger Smooth Connection (to be
welded)
Opt. 293 Expansion Tank
Opt. 42 Water Exchanger frost protection

* These performances do not consider the impact of defrost cycles. They are not compliant with EN-14511-3:2018 and are not
certified by Eurovent.

All performances are compliant with EN14511 – 3 : 2018. Sound power level according to ISO 9614 – 1.

CARRIER participates in the ECP program for Liquid Chilling Packages and Hydronic Heat Pumps. Check ongoing validity of
certificate:www.eurovent-certification.com.
Outside the scope of AHRI Air-Cooled Water-Chilling Packages Certification Program, but is rated in accordance with AHRI Standard 550/590 (I-P)
and AHRI Standard 551/591 (SI).

Packaged Chiller Builder EMEA 3.39h
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Evaporator Hydraulic Module Information
58.6 kPa
External Static Pressure:
1.371 kW
Pump Power Input:
5.534 l/s
Fluid Flow:

Condenser Hydraulic Module Information
69.7 kPa
External Static Pressure:
1.388 kW
Pump Power Input:
5.528 l/s
Fluid Flow:

Values given are interpolated and are not directly measurable under laboratory conditions.

* These performances do not consider the impact of defrost cycles. They are not compliant with EN-14511-3:2018 and are not
certified by Eurovent.

All performances are compliant with EN14511 – 3 : 2018. Sound power level according to ISO 9614 – 1.

CARRIER participates in the ECP program for Liquid Chilling Packages and Hydronic Heat Pumps. Check ongoing validity of
certificate:www.eurovent-certification.com.

Packaged Chiller Builder EMEA 3.39h
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Outside the scope of AHRI Air-Cooled Water-Chilling Packages Certification Program, but is rated in accordance with AHRI Standard 550/590 (I-P)
and AHRI Standard 551/591 (SI).

Packaged Chiller Builder EMEA 3.39h
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DATOS DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS

•
•

Diseño compacto

Alta presión estática disponible
•

Funcionamiento silencioso
•

Ventiladores de
velocidad variable

•

Caudal de agua variable
(opcional)

Enfriadoras por líquido refrigeradas por aire
conectables al sistema de conductos
Bombas de calor aire/agua reversibles
conectables al sistema de conductos

30RBSY 039-160
30RQSY 039-160 B

Traducción del documento original

30RBSY 039-160
30RQSY 039-160 B

Potencia frigorífica nominal 30RBSY: 40-153 kW
Potencia frigorífica nominal 30RQSY: 37-147 kW
Potencia calorífica nominal 30RQSY: 42-151 kW
La gama de enfriadoras por líquido y bombas de calor AquaSnap
ha sido diseñada para aplicaciones comerciales (climatización
de oficinas, hoteles, etc.) e industriales (equipos de procesamiento
a baja temperatura, etc.).

■■ Módulo hidráulico integrado (opcional)
-- Bomba de agua centrífuga de baja o alta presión (según las
necesidades) basada en la pérdida de presión de la instalación
hidráulica.

Esta gama incorpora las últimas innovaciones tecnológicas:
-- Refrigerante R-410A respetuoso con la capa de ozono
-- Intercambiadores de calor completamente de aluminio con
microcanales para los equipos de solo refrigeración (30RBSY)
-- Compresores de tipo scroll
-- Ventiladores silenciosos fabricados con material compuesto
-- Control de microprocesador autoadaptable
-- Válvula de expansión electrónica
-- Bomba de velocidad variable (opcional)

Módulo hidráulico

Las unidades AquaSnap pueden equiparse con un módulo
hidráulico integrado en su estructura, lo que limita la instalación
a operaciones sencillas como conectar el suministro eléctrico y
la canalización de impulsión y retorno del agua fría.

Características

Funcionamiento silencioso

■■ Compresores
-- Compresores scroll de bajo nivel sonoro y vibraciones
reducidas
-- El conjunto del compresor viene instalado en una estructura
independiente sobre soportes antivibración.
-- Soporte dinámico de la tubería de aspiración y de la tubería
de descarga que reduce al mínimo la transmisión de vibraciones
(patente de Carrier).
■■ Sección de condensador (30RBSY)/evaporador/condensador
de aire (30RQSY)
-- Baterías de condensación verticales
-- Rejillas de protección en soportes antivibración para proteger
el intercambiador de calor frente a posibles impactos (solo
para 30RBSY 090-160 [opcional] y 30RQSY 080-160).
-- Los ventiladores Flying Bird IV de bajo nivel sonoro de última
generación, fabricados en un material compuesto (patente de
Carrier), ahora son todavía más silenciosos y no generan ruido
intrusivo de baja frecuencia.
-- Motor del ventilador regulado por un controlador de
frecuencia variable para conseguir un rendimiento óptimo
mediante el ajuste de la velocidad del ventilador en función
de los conductos.
-- Instalación rígida del ventilador para reducir el ruido en el
arranque (patente de Carrier).

Instalación fácil y rápida

■■ Características físicas
-- Ventiladores Flying Bird IV regulados por un controlador de
frecuencia variable para proporcionar una presión disponible
de hasta 240 Pa (en función del modelo) con caudal nominal.
-- Control del caudal en función de los conductos para conseguir
un rendimiento óptimo, con la posibilidad de programar un
caudal máximo de aire de impulsión.
-- Estructura de conexión del conducto de aire de impulsión.
-- Estructura de conexión del aire de aspiración de serie en los
modelos 30RBSY 039-080 y 30RQSY 039-078.
-- Filtros del aire de aspiración opcionales (solo en 30RBSY
039-080 y 30RQSY 039-078).
-- Espacio ocupado en planta y altura (1371 mm) reducidos para
simplificar la instalación del equipo en la mayoría de los
edificios.
-- El equipo está contenido entre paneles fácilmente desmontables
que cubren todos los componentes (excepto el intercambiador
de calor y los ventiladores).
2

-- Bomba de agua simple o doble (según sea necesario) con
equilibrado del tiempo de funcionamiento y conmutación
automática a la bomba auxiliar en caso de avería.
-- Filtro de agua de protección de la bomba frente a las
partículas en circulación.
-- Medición de la presión mediante dos transductores de
presión que permiten indicar el caudal, la presión y la falta
de agua.
-- El depósito de expansión con membrana de alta capacidad
garantiza la presurización del circuito de agua
-- Válvula de sobrepresión, ajustada a 4 bar
-- Variador de velocidad en las bombas (opcional) para
garantizar el caudal correcto en función de las necesidades
del sistema.
-- Aislamiento térmico y protección antihielo hasta -20 °C
mediante un calentador de resistencia eléctrica (véase la
tabla de opciones).
■■ Conexiones eléctricas simplificadas.
-- Un punto de conexión único de alimentación sin neutro.
-- Seccionador principal (opción 70) con alta capacidad de
corte.
-- Transformador incluido para garantizar un suministro
seguro de 24 V al circuito de control
■■ Puesta en marcha rápida
-- Prueba de funcionamiento sistemática en fábrica antes del
envío
-- Función de prueba rápida para la verificación paso a paso
de los instrumentos, los componentes eléctricos y los
motores.

Funcionamiento económico

■■ Bomba de velocidad variable (opcional)
-- El algoritmo de control ajusta el caudal de agua en función
de las necesidades reales del sistema. Así se ahorra energía
y se convierte en innecesaria la presencia de una válvula
de control del caudal.
■■ Ventilador de velocidad variable
-- La ventilación de velocidad variable permite el ajuste a
cualquier tipo de conducto y variación del caudal de aire
para lograr unos EER y COP maximizados de las unidades
independientemente de las condiciones de funcionamiento.

■■ Mayor eficiencia energética con carga parcial
-- Certificación Eurovent de eficiencia energética clases A y
B en modo de refrigeración y A en modo de calefacción
(de acuerdo con la norma EN 14511-3:2013).
-- El circuito de refrigerante incluye varios compresores
conectados en paralelo. Con carga parcial, cerca del 99 %
del tiempo de funcionamiento solo funcionan los
compresores que sean absolutamente necesarios. En estas
condiciones, los compresores que funcionan son más
eficientes energéticamente, ya que utilizan toda la potencia
del condensador y del evaporador.
-- El sistema de expansión electrónico permite el
funcionamiento a una presión de condensación menor
(optimización de EER, COP, ESEER y SCOP).
-- Gestión dinámica del sobrecalentamiento para un mejor
uso de la superficie del intercambiador de calor de agua.
-- Optimización del ciclo de desescarche (30RQSY).
■■ Costes de mantenimiento reducidos:
-- Compresores scroll sin mantenimiento.
-- Diagnóstico rápido de posibles incidentes y su historial a
través del control Touch Pilot Junior.
-- El refrigerante R410A es más fácil de usar que otras
mezclas de refrigerante

Protección medioambiental

■■ Refrigerante R410A respetuoso con la capa de ozono
-- Refrigerante sin cloro del grupo HFC cien por cien
respetuoso con la capa de ozono
-- Alta eficiencia: alcanza un elevado índice de rendimiento
energético (EER, COP y ESEER).
-- Reducción del 50 % en la carga de refrigerante gracias al
uso de intercambiadores de calor con microcanales en los
equipos de solo refrigeración (30RBSY).
■■ Circuito hermético de refrigerante
-- Conexión frigorífica soldada para una mayor estanqueidad
-- Menos fugas gracias a la reducción de los niveles de
vibración y a la eliminación de las tuberías capilares
(TXV).
-- Verificación de los transductores de presión y de las sondas
de temperatura sin transferencia de la carga de fluido
frigorífico

Estructura de conexión del aire de impulsión

■■ Control autoadaptable
-- Un algoritmo de control previene el excesivo
funcionamiento en ciclos del compresor y permite la
reducción del volumen de agua en el circuito hidráulico
(patente de Carrier).
-- El módulo hidráulico con transductores de presión
integrados permite medir la presión del agua en dos puntos
y el caudal de agua, así como detectar la falta de agua o
presión. Esto reduce considerablemente el riesgo de que
surjan problemas como la acumulación de escarcha en el
intercambiador de calor de agua.
-- Descarga automática del compresor en caso de una presión
de condensación anormalmente alta. Si se presenta alguna
anomalía (p. ej., aire viciado en la batería de intercambio
de calor, fallo del ventilador), AquaSnap continúa
funcionando, pero a potencia reducida.
-- En la versión de bomba de calor 30RQSY, el algoritmo
FreeDefrost específico optimiza el rendimiento y el confort
incluso durante el periodo de desescarche.
■■ Pruebas de resistencia excepcionales
-- Pruebas en laboratorio de resistencia a la corrosión en
niebla salina
-- Prueba de envejecimiento acelerado en componentes
sometidos a un uso continuo: canalización del compresor,
soportes del ventilador
-- Prueba de simulación de transporte en mesa vibratoria.

Control Touch Pilot Junior

Touch Pilot Junior es un control con tecnología de
comunicación avanzada vía Ethernet (IP), interfaz de usuario
intuitiva y fácil de usar y pantalla táctil en color de 4,3”.
■■ Gestor de energía
-- Reloj interno de programación horaria: controla los tiempos
de encendido/apagado de la bomba de calor y el
funcionamiento con un segundo punto de consigna
-- reajuste del punto de consigna basado en la temperatura del
aire exterior;
-- Control maestro/esclavo de dos bombas de calor que
funcionan en paralelo con compensación de tiempo de
funcionamiento y conmutación automática en caso de una
avería de la unidad.
■■ Funciones de comunicación avanzadas integradas
-- Modo nocturno: limitación de la potencia y de la velocidad
del ventilador para obtener un nivel sonoro reducido.
-- Con módulo hidráulico: visualización de la presión de agua
y cálculo del caudal de agua
-- tecnología de comunicación fácil y de alta velocidad vía
Ethernet (IP) para comunicación con un sistema de gestión
de edificios;
-- Acceso a múltiples parámetros de la unidad.
■■ Interfaz de usuario Touch Pilot de 4.3"

Excelente fiabilidad

■■ Concepto de tecnología punta
-- Cooperación con laboratorios especializados y uso de
herramientas de simulación de situaciones límite (cálculos
de elementos finitos) para el diseño de componentes
críticos, como soportes de motor, tuberías de impulsión/
succión, etc.
-- El intercambiador de calor completamente de aluminio con
microcanales (MCHE) en las unidades de solo refrigeración
(30RBSY) proporciona una mayor resistencia a la corrosión
en comparación con las baterías tradicionales. El diseño
completamente de aluminio elimina la formación de las
corrientes galvánicas entre el aluminio y el cobre que
provocan la corrosión de la batería.

-- 	Interfaz intuitiva y fácil de usar con pantalla táctil de 4,3
pulgadas.
-- Información clara y concisa disponible en idiomas locales.
-- 	Menú completo personalizado para distintos usuarios
(usuario final, personal de mantenimiento o técnicos de
Carrier).

3

Gestión remota (estándar)

Se puede acceder fácilmente a las unidades con control
Touch Pilot Junior desde Internet usando un PC con una
conexión Ethernet. Esto permite un control remoto fácil y
rápido y ofrece ventajas significativas para las operaciones
de servicio.
El modelo Aquasnap está equipado con un puerto serie
RS485 que ofrece múltiples posibilidades de control remoto,
monitorización y diagnóstico. Carrier ofrece una amplia
selección de productos de control, especialmente diseñados
para controlar, gestionar y supervisar el funcionamiento de
un sistema de aire acondicionado. Consulte a su representante
de Carrier para obtener más información al respecto.
El modelo Aquasnap también se comunica con otros
sistemas de gestión de edificios mediante pasarelas
opcionales de comunicación.
-- Un terminal de conexiones permite controlar remotamente
la Aquasnap mediante cableado:
-- Inicio/parada: la apertura de este contacto desactivará la
unidad
-- Punto de consigna doble: el cierre de este contacto activa
un segundo punto de consigna (por ejemplo: modo sin
ocupación).
-- Límite de demanda: el cierre de este contacto limita la
potencia máxima de la bomba de calor a un valor
predefinido.
-- Indicación de funcionamiento: este contacto libre de
tensión indica que la bomba de calor está en funcionamiento
(carga de refrigeración).
-- Indicación de alarma: este contacto libre de tensión indica
la presencia de una avería importante que ha provocado
la desactivación de uno o varios circuitos de refrigerante.

Variador de velocidad del ventilador variable

Intercambiador de calor completamente de aluminio
con microcanales (MCHE)

Ya utilizado en las industrias aeronáutica y automovilística
durante muchos años, el intercambiador de calor con
microcanales MCHE está fabricado completamente de
aluminio. Este concepto de un solo material aumenta
considerablemente su resistencia a la corrosión mediante la
eliminación de las corrientes galvánicas que se crean cuando
dos metales diferentes (cobre y aluminio) entran en contacto
en los intercambiadores de calor tradicionales.
Disponibles de manera opcional, las protecciones
anticorrosión Enviro-Shield y Super Enviro-Shield han sido
diseñadas para aumentar el rango de aplicación de la batería
MCHE en ambientes con un grado de corrosión medio y
alto. Con la protección Enviro-Shield, la batería MCHE tiene
el doble de resistencia a la corrosión sin que esto repercuta
en el intercambio térmico.
Con la protección Super Enviro-Shield, la resistencia a la
corrosión de la batería MCHE se multiplica por cuatro y
permite su uso en ambientes industriales o marinos
altamente corrosivos.
El intercambiador de calor MCHE permite reducir la carga
de refrigerante en la enfriadora en hasta un 50 %.
El espesor del MCHE reduce las pérdidas de presión de aire
en un 50% y hace que sea menos propenso a la obstrucción
(e.g. por arena) que una batería tradicional. El intercambiador
de calor MCHE se limpia rápidamente mediante un chorro
de aire seco o un chorro a alta presión, observando siempre
las precauciones de uso correspondientes.

4

Opciones
Opciones
Condensador con tratamiento
posterior anticorrosión
Protección anticorrosión, baterías
tradicionales
Agua glicolada a media
temperatura
Agua glicolada a baja
temperatura
Muy bajo nivel sonoro
Rejillas de protección
Filtro de aspiración

N.°
2B
3A
5B
6B
15LS
23
23B

Arranque suave
25
Protección antihielo hasta -20 °C 42

Descripción
Aplicación en fábrica del tratamiento con Blygold Polual en las
baterías de cobre/aluminio
Aletas de aluminio pretratado (poliuretano y epoxi)
Producción de agua fría a baja temperatura hasta 0 °C con
etilenglicol y propilenglicol.
Producción de agua fría a baja temperatura hasta -15 °C con
etilenglicol y hasta -12 °C con propilenglicol.
Encapsulado acústico del compresor
Rejillas de protección metálicas
Filtro lavable de eficiencia G2 conforme a EN 779
Arranque electrónico en cada compresor
Calentador eléctrico en el módulo hidráulico.

Pasarela J-Bus

Unidad equipada con un desuperheater en cada circuito de
refrigerante.
Nota: En esta configuración, las unidades están equipadas con
baterías de aire convencionales (Cu/Al).
58
Unidad equipada con un kit de sonda de temperatura de salida de
agua suplementario, instalado en obra, que permite la operación
maestro/esclavo de dos unidades conectadas en paralelo
70
Interruptor de desconexión principal instalado de fábrica en el cuadro
de control
116R Bomba simple de alta presión, filtro de agua, control electrónico de
caudal de agua, transductores de presión. Para obtener información
adicional, consulte el capítulo específico (depósito de expansión no
incluido; opción con componentes hidráulicos de seguridad
integrados disponible).
116S Bomba doble de alta presión, filtro de agua, control electrónico del
caudal de agua, transductores de presión. Si desea más
información, consulte el capítulo dedicado (depósito de expansión
no incluido. Hay una opción disponible con los componentes
hidráulicos de seguridad incorporados)
116T Bomba simple de baja presión, filtro de agua, control electrónico del
caudal de agua, transductores de presión. Para obtener información
adicional, consulte el capítulo específico (depósito de expansión no
incluido; opción con componentes hidráulicos de seguridad
integrados disponible)
116U Bomba doble de baja presión, filtro de agua, control electrónico del
caudal de agua, transductores de presión. Para obtener información
adicional, consulte el capítulo específico (depósito de expansión no
incluido; opción con componentes hidráulicos de seguridad
integrados disponible)
116V Bomba de agua simple de alta presión con variador de velocidad
(VSD), filtro de agua, control electrónico del caudal de agua y
transductores de presión. Múltiples posibilidades de control del
caudal de agua. Para obtener información adicional, consulte el
capítulo específico (depósito de expansión no incluido; opción con
componentes hidráulicos de seguridad integrados disponible)
116W Bomba de agua doble de alta presión con variador de velocidad
(VSD), filtro de agua, interruptor de caudal electrónico y
transductores de presión. Múltiples posibilidades de control del
caudal de agua. Para obtener información adicional, consulte el
capítulo específico (depósito de expansión no incluido; opción con
componentes hidráulicos de seguridad integrados disponible)
148B Placa de comunicación bidireccional conforme al protocolo J-Bus

Pasarela Lon

148D

BACnet a través de IP

149

Gestión externa de la caldera

156a

Gestión de los calentadores
eléctricos

156b

Protección anticorrosión
Enviro-Shield

262

Protección anticorrosión Super
Enviro-Shield

263

Recuperación parcial de calor

Operación maestro/esclavo
Interruptor de desconexión
principal sin fusible
Módulo hidráulico AP de bomba
simple

Módulo hidráulico AP de bomba
doble

Módulo hidráulico BP de bomba
simple

Módulo hidráulico BP de bomba
doble

Bomba simple HP de velocidad
variable mod. hidrónico

Módulo hidrónico de velocidad
variable, bomba doble y alta
presión

Conexión de manguitos
roscados del evaporador
Kit de conexión de evaporador
soldado
Filtración reforzada CEM para el
variador de frecuencia del
ventilador
Filtración reforzada CEM para el
variador de frecuencia de la
bomba
Depósito de expansión
Consigna ajustable mediante
señal 4-20 mA
Gestión de aerorrefrigerante en
modo free cooling

49

Ventajas
Resistencia mejorada a la corrosión, recomendada para
entornos industriales, rurales y marinos
Resistencia mejorada a la corrosión, recomendada para
entornos urbanos y marinos moderados
Apto para aplicaciones específicas como el
almacenamiento de hielo y los procesos industriales
Apto para aplicaciones específicas como el
almacenamiento de hielo y los procesos industriales
Reducción de emisión acústica del compresor
Protección de la batería contra posibles impactos
Evita la contaminación del intercambiador de calor de
aire
Reducción de la corriente de arranque
Protección antihielo del módulo hidráulico a bajas
temperaturas exteriores
Producción gratuita de agua caliente (alta temperatura)
simultáneamente con la producción de agua fría (o de
agua caliente para la bomba de calor)

Uso
30RBSY 039-160 con opción 49, 5 o 6
30RBSY 039-160 con opción 49, 5 o 6,
30RQSY 039-160
30RBSY/30RBQSY 039-160
30RBSY/30RBQSY 039-160
30RBSY/30RBQSY 039-160
30RBSY 039-160
30RBSY 039-80/30RQSY 039-78
30RBSY/30RBQSY 039-160
30RBSY/30RBQSY 039-160
30RBSY/30RBQSY 039-160

Funcionamiento optimizado de dos unidades
conectadas en paralelo con compensación de tiempos
de funcionamiento
Facilidad de instalación y conformidad con las
regulaciones locales de electricidad
Instalación fácil y rápida (lista para usar)

30RBSY/30RBQSY 039-160

30RBSY/30RBQSY 039-160

Instalación fácil y rápida (lista para usar)

30RBSY/30RBQSY 039-160

Instalación fácil y rápida (lista para usar)

30RBSY/30RBQSY 039-160

Instalación fácil y rápida (lista para usar)

30RBSY/30RBQSY 039-160

Instalación fácil y rápida (lista para usar), importante
ahorro en el coste energético del bombeo (más de dos
tercios), control del caudal de agua más preciso,
fiabilidad mejorada del sistema

30RBSY/30RBQSY 039-160

Instalación fácil y rápida (lista para usar), importante
ahorro en el coste energético del bombeo (más de dos
tercios), control del caudal de agua más preciso,
fiabilidad mejorada del sistema

30RBSY/30RBQSY 039-160

30RBSY/30RBQSY 039-160

264

Conecta la unidad por un bus de comunicación a un
sistema de gestión de edificios
Conecta la unidad por un bus de comunicación a un
sistema de gestión de edificios
Comunicación bidireccional de alta velocidad que utiliza el protocolo Conexión fácil y de alta velocidad por cable Ethernet a
BACnet a través de la red Ethernet (IP)
un sistema de gestión de edificios. Permite acceder a
múltiples parámetros de la unidad
Placa de control instalada de fábrica en la unidad para controlar una Mayores posibilidades de control remoto del encendido/
caldera
apagado de la caldera. Permite el control sencillo de una
instalación de calefacción básica
Placa de control instalada de fábrica en la unidad con entradas/
Mayores posibilidades de control remoto de un máximo
salidas adicionales para gestionar hasta 4 etapas de calefacción
de cuatro calentadores eléctricos. Permite controlar
externas (calentadores eléctricos…)
fácilmente un sistema de calefacción básico
Revestimiento mediante proceso de conversión que modifica la
Mayor resistencia a la corrosión; se recomienda su uso
superficie del aluminio produciendo un revestimiento que forma parte en ambientes moderadamente corrosivos
integral de la batería. Inmersión completa en un baño para garantizar
una cobertura del 100 %. Sin variación de transferencia de calor,
probado durante 4000 horas con niebla salina según ASTM B117.
Recubrimiento extremadamente duradero y flexible de polímero
Mayor resistencia a la corrosión; se recomienda su uso
epoxi aplicado en los intercambiadores de calor de microcanales por en ambientes extremadamente corrosivos
proceso de revestimiento electrolítico, finalizado con una capa
protectora contra radiación UV. Mínima variación de transferencia de
calor, prueba de 6000 horas en niebla salina neutra constante según
ASTM B117, gran resistencia al impacto según ASTM D2794
Conexión de entrada/salida de manguitos roscados del evaporador Permite la conexión de la unidad a un conector de rosca

30RBSY/30RBQSY 039-160

266

Conexiones de las tuberías Victaulic con uniones para soldar

Instalación sencilla

30RBSY/30RBQSY 039-160

282A

Variador de frecuencia de ventilador, conformidad con IEC
61800-3 clase C1

30RBSY/30RBQSY 039-160

282B

Variador de frecuencia de bomba, conformidad con IEC
61800-3 clase C1

293

Depósito de expansión de 6 bar integrado en el módulo hidráulico
(requiere la opción 116)

311

Conexiones para permitir la entrada de señal de 4-20 mA

313

Control y conexiones a un enfriador seco con free cooling 09PE o
09VE equipado con opción de cuadro de control FC

Permite instalar la unidad en entornos residenciales
domésticos gracias a la reducción de interferencias
electromagnéticas
Permite instalar la unidad en entornos residenciales
domésticos gracias a la reducción de interferencias
electromagnéticas
Instalación fácil y rápida (listo para usar) y protección
contra la presión excesiva de los sistemas hidráulicos en
circuito cerrado
Fácil gestión de la energía, permite ajustar el punto de
consigna mediante una señal externa de 4-20 mA
Fácil gestión del sistema, capacidad de control ampliada
a un enfriador seco usado en modo free cooling

Placa de comunicación bidireccional conforme al protocolo Lon Talk

30RBSY/30RBQSY 039-160
30RBSY/30RBQSY 039-160
30RBSY/30RBQSY 039-160
30RQSY 039-160
30RQSY 039-160
30RBSY 039-160

30RBSY 039-160

30RBSY/30RBQSY 039-160 con
opción 116V o 116W

30RBSY/30RBQSY 039-160
30RBSY 039-160
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Recuperación de calor parcial utilizando desuperheaters
(opción 49)
Esta opción permite producir agua caliente gratuita
mediante la recuperación de calor al desobrecalentar los
gases de descarga del compresor. Esta opción está disponible
para todas las unidades de la gama 30RBSY/RQSY
equipadas con baterías tradicionales Cu/Al.

En la línea de descarga del compresor de cada circuito hay
un intercambiador de calor de placas instalado en serie con
las baterías del condensador de aire.

Datos físicos, unidades 30RBSY con recuperación de calor parcial mediante desuperheater (opción 49)
30RBSY, modo con recuperación de calor parcial
Peso de funcionamiento en unidades con baterías
RTPF*
Unidad estándar sin módulo hidráulico
kg
Unidad estándar con opción de módulo
hidráulico
Bomba simple de alta presión
kg
Bomba doble de alta presión
kg
Carga de refrigerante, unidades con
baterías RTPF
Circuito A
kg
Circuito B
kg
Condensadores
Desuperheaters en circuitos A y B
Volumen de agua, circuito A
l
Volumen de agua, circuito B
l
Presión máx. de funcionamiento en el lado
kPa
del agua sin módulo hidráulico
Conexiones de agua
Conexiones
in
Diámetro exterior
mm

*

039

045

050

060

070

080

090

100

120

140

160

466

474

497

529

509

546

845

854

885

1005

1071

496
504
522
529
R-410A

527
552

559
584

539
565

576
602

877
922

886
931

921
970

1044
1081

1110
1147

15.0
-

19.0
-

20.0
-

23.0
-

12.5
12.5

16.0
16.0

0.732
1000

0.976
1000

0.976
1000

0.976
1000

0.732
0,732
1000

0.732
0,732
1000

1
42

1
42

1
42

1
42

1
42

1
42

8.0
9.0
12.5
15.0
12.5
Tubos de cobre ranurados, aletas de aluminio
Intercambiadores de placas
0.549
0.549
0.549
0.549
0.732
1000
1000
1000
1000
1000
Roscado gas macho cilíndrico
1
1
1
1
42
42
42
42

1
42

Los pesos se indican únicamente a modo de guía.

Datos físicos, unidades 30RQSY con recuperación de calor parcial mediante desuperheater (opción 49)
30RQSY, modo con recuperación de calor parcial
Peso de funcionamiento en unidades con
baterías RTPF
Unidad estándar sin módulo hidráulico
kg
Unidad estándar con opción de módulo
hidráulico
Bomba simple de alta presión
kg
Bomba doble de alta presión
kg
Carga de refrigerante, unidades con
baterías RTPF*
Circuito A
kg
Circuito B
kg
Condensadores
Desuperheaters en circuitos A y B
Volumen de agua, circuito A
l
Volumen de agua, circuito B
l
Presión máx. de funcionamiento en el lado
kPa
del agua sin módulo hidráulico
Conexiones de agua
Conexiones
in
Diámetro exterior
mm

*

Desuperheater
Temperatura de entrada del agua en el
arranque
Temperatura de salida del agua durante el
funcionamiento
Condensador de aire
Temperatura del aire exterior

6

045

050

060

070

078

080

090

100

120

140

160

519

526

560

574

574

581

763

931

940

998

1103

1120

549
556
575
582
R-410A

589
615

603
629

604
630

611
637

793
918

962
1007

972
1017

1034
1082

1142
1179

1159
1196

16.5
-

21.5
-

27.5
-

28.5
-

33.0
-

19.0
19.0

18.5
18.5

0.732
1000

0.732
1000

0.976
1000

0.976
1000

0.976
1000

0.732
0.732
1000

0.732
0.732
1000

1
42

1
42

1
42

1
42

1
42

1
42

1
42

12.5
13.5
16.5
17.5
18.0
Tubos de cobre ranurados, aletas de aluminio
Intercambiadores de placas
0.549
0.549
0.549
0.732
0.732
1000
1000
1000
1000
1000
Roscado gas macho cilíndrico
1
1
1
1
42
42
42
42

Los pesos se indican únicamente a modo de guía.

Límites de funcionamiento

*

039

°C

Mínima
25*

Máxima
60

°C

30

65

°C

Mínima
-10

Máxima
46

La temperatura de entrada del agua en el arranque no debe ser inferior a 25 °C. En instalaciones
con una temperatura inferior se necesita una válvula de tres vías.

1
42

Potencias de calefacción recuperadas por los desuperheaters

30RBSY 039-160

30RBSY 039-160
Temperatura de entrada del agua del desuperheater en °C
45
50
55
Qhr
q
Δp
Qhr
q
Δp
Qc
q
kW
l/s
kPa
kW
l/s
kPa
kW
l/s
039
12.9 0.31 6.1
10.9 0.26 4.4
9.0
0.21
045
16.5 0.40 9.5
14.3 0.34 7.4
12.0 0.29
050
18.1 0.43 11.7 15.4 0.37 8.5
12.8 0.31
060
19.3 0.46 12.9 16.6 0.40 9.8
13.7 0.33
070
24.3 0.58 11.8 21.0 0.50 9.2
17.5 0.42
080
28.6 0.68 16.3 24.4 0.58 12.1 20.6 0.49
090
30.5 0.73 11.4 25.8 0.62 8.2
21.5 0.51
100
36.4 0.87 16.0 31.9 0.76 12.4 27.0 0.64
120
43.1 1.03 22.6 37.4 0.89 17.2 31.6 0.75
33.0 0.79
140 (1) 47.1 1.12 11.3 39.7 0.95 8.3
160 (1) 54.0 1.29 15.0 45.6 1.09 10.7 38.3 0.92

30RQSY 039-160, modo de refrigeración

Δp
kPa
3.1
5.2
6.1
6.9
6.5
8.8
5.8
8.9
12.3
5.9
7.8

Leyenda
Qhr Potencia de calefacción total recuperada en los desuperheaters en kW
q		 Caudal de agua total en el circuito del desuperheater en l/s
Δp Caída de presión por desuperheater en kPa
(1)
Los modelos 140 y 160 están equipados con 2 desuperheaters, uno por circuito.
Datos de aplicación
Temperatura de entrada/salida del agua del evaporador: 12/7 °C
Temperatura del aire exterior: 35 °C
Diferencia de temperatura de entrada/salida del agua del desuperheater: 10 °K
Fluido en el evaporador: agua fría
Factor de ensuciamiento: 0,18 x 10-4 (m2 K)/W

30RQSY 039-160
Temperatura de entrada del agua del desuperheater en °C
45
50
55
Qhr
q
Δp
Qhr
q
Δp
Qc
q
kW
l/s
kPa
kW
l/s
kPa
kW
l/s
039
10.9 0.26 4.4
9.1
0.22 3.1
7.1
0.18
045
14.4 0.34 7.5
12.2 0.29 5.4
10.0 0.24
050
17.2 0.41 10.5 14.7 0.35 7.8
12.3 0.29
060
17.4 0.44 6.6
15.1 0.36 4.6
12.3 0.29
070
21.4 0.51 9.3
17.9 0.43 6.7
14.7 0.35
078
26.8 0.64 14.7 22.5 0.54 10.4 18.8 0.45
080
23.9 0.57 12.1 21.2 0.51 7.8
16.3 0.39
090
28.1 0.67 9.9
23.9 0.57 7.1
19.7 0.47
100
33.9 0.81 14.0 28.3 0.68 10.1 23.7 0.57
120
37.7 0.90 17.5 31.7 0.76 12.4 26.5 0.63
35.5 0.85 6.7
14.5 0.35
140 (1) 42.9 1.03 9.4
160 (1) 52.3 1.25 14.1 44.2 1.06 10.1 18.3 0.44

Δp
kPa
2.1
3.7
5.6
3.0
4.8
7.5
5.8
5.1
7.2
8.9
4.5
7.1

Leyenda
Qhr Potencia de calefacción total recuperada en los desuperheaters en kW
q		 Caudal de agua total en el circuito del desuperheater en l/s
Δp Caída de presión por desuperheater en kPa
(1)
Los modelos 140 y 160 están equipados con 2 desuperheaters, uno por circuito.
Datos de aplicación
Temperatura de entrada/salida del agua del evaporador: 12/7 °C
Temperatura del aire exterior: 35 °C
Diferencia de temperatura de entrada/salida del agua del desuperheater : 10 °K
Fluido en el evaporador: agua fría
Factor de ensuciamiento: 0,18 x 10-4 (m2 K)/W

30RQSY 039-160, modo de calefacción
30RQSY 039-160
Temperatura de entrada del agua del desuperheater en °C
45
50
55
Qhr
q
Δp
Qhr
q
Δp
Qc
q
kW
l/s
kPa
kW
l/s
kPa
kW
l/s
039
10.1 0.24 3.8
8.3
0.20 2.7
6.8
0.16
045
11.1 0.27 4.6
9.3
0.22 3.3
7.7
0.18
050
14.0 0.33 7.1
11.8 0.28 5.2
9.9
0.24
060
14.3 0.34 4.4
11.8 0.28 3.0
9.4
0.22
070
17.1 0.41 6.3
14.4 0.34 4.5
11.9 0.28
078
19.1 0.46 7.8
16.0 0.38 5.6
13.2 0.32
080
17.5 0.42 6.6
14.6 0.35 4.8
11.7 0.28
090
21.4 0.51 6.0
17.7 0.42 4.1
14.7 0.35
100
20.6 0.49 5.1
16.5 0.39 3.4
12.7 0.30
120
23.0 0.55 6.9
18.5 0.44 4.7
14.5 0.35
26.7 0.64 3.8
21.6 0.52
140 (1) 32.0 0.77 5.5
31.2 0.75 5.4
25.4 0.61
160 (1) 37.5 0.90 7.3

Δp
kPa
1.8
2.3
3.6
2.0
3.1
3.9
3.2
2.8
2.0
3.0
2.6
3.7

Leyenda
Qhr Potencia de calefacción total recuperada en los desuperheaters en kW
q		 Caudal de agua total en el circuito del desuperheater en l/s
Δp Caída de presión por desuperheater en kPa
(1)
Los modelos 140 y 160 están equipados con 2 desuperheaters, uno por circuito.
Datos de aplicación
Temperatura de entrada/salida del agua del evaporador: 40/45 °C
Temperatura del aire exterior: 7 °C
Diferencia de temperatura de entrada/salida del agua del desuperheater: 10 °K
Fluido del condensador: agua
Factor de ensuciamiento: 0,18 x 10-4 (m2 K)/W
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Módulo hidráulico (opción 116)
Este módulo está equipado con transductores de presión para
optimizar el funcionamiento hidráulico de la unidad.

La opción de módulo hidráulico reduce el tiempo de instalación.
La unidad va equipada de fábrica con los componentes
hidráulicos principales necesarios para la instalación: filtro de
malla, bomba de agua, depósito de expansión, válvula de descarga
y transductores de presión del agua.

Hay varios tipos de bombas de agua disponibles: bombas
primarias de baja presión simples o dobles, o bombas de alta
presión simples o dobles.
Si está instalada la opción de protección antihielo del
intercambiador de calor de agua, un algoritmo automático
de arranque de la bomba protege el intercambiador de calor
y las tuberías del módulo hidráulico contra la formación de
escarcha a temperaturas exteriores de hasta -10 °C
(30RBSY)/0 °C (30RQSY). En caso necesario, es posible
contar una protección antihielo hasta -20 °C mediante la
inclusión de calentadores en las tuberías del módulo
hidráulico (véase la opción 42).

Los transductores de presión permiten al control Touch Pilot
Junior:
-- mostrar la presión disponible en la salida de la unidad y la
presión estática del sistema;
-- calcular el caudal instantáneo utilizando un algoritmo que
integra las características de la unidad;
-- integrar el sistema y los dispositivos de protección de la bomba
de agua (falta de agua, presión del agua, caudal de agua, etc.)

El módulo hidráulico opcional se integra en el equipo sin
aumentar sus dimensiones y ahorra el espacio que
normalmente se utiliza para la bomba de agua.

18

20

19

1

13

Opción
P

5

13

13

7

16

11

6

T

12

9

4

3

Opción

23
23

16

13

T

19

22

21

18

8

Leyenda
Componentes de la unidad y del módulo hidráulico
1 Filtro de malla (malla de 1,2 mm)
2 Depósito de expansión (opcional)
3 Válvula de descarga
4 Bomba de presión disponible (bomba simple o doble)
5 Purga de aire
18
20
19
6 Válvula de drenaje de agua
21
19
7 Sensor de presión
Nota: Indica la presión de aspiración de la bomba (véase el manual de
regulación)
8 Sonda de temperatura
Nota: Indica la temperatura de salida del intercambiador de calor (véase el manual de
regulación)
23
9 Sonda de temperatura
Nota: Indica la temperatura de entrada del intercambiador de calor (véase el manual
de regulación)
10 Sensor de presión
Nota: Indica la presión de salida del intercambiador de calor (véase el manual de
25
regulación)
11 Válvula antirretorno (si la bomba es doble) 19
22
21
18
12 Intercambiador de calor de placas
13 Calentador o trazador para protección contra heladas (opcional)
14 Sensor de caudal para el intercambio de calor por agua

13

Opción

21

19

Opción

2
17

Opción

Esquema típico del circuito hidráulico

P

10

6

Componentes de instalación
16 Elemento sensor térmico
17 Purga de aire
18 Conexión flexible
19 Válvula de corte
20 Filtro de malla (obligatorio para una unidad sin módulo hidráulico)
21 Manómetro
22 Válvula de control del caudal de agua
Nota: No es necesaria para un módulo hidráulico con bomba de velocidad
12
variable 13
T
23 Válvula de carga
24 Válvula
de bypass de protección contra las heladas (cuando las válvulas de corte
14
9
[19] están cerradas durante el invierno)
25 Tanque de acumulación (si procede)
---

13
Módulo hidráulico (unidad con módulo hidráulico)

Notas:
•
El sistema debe tener una protección contra las heladas.
13
•
El módulo
hidráulico de la unidad y el intercambiador se pueden proteger
T
contra las heladas (opción instalada de fábrica) mediante calentadores
eléctricos
y trazadores (13).
8
6
•
Los sensores de presión
están instalados en las conexiones sin válvulas
Schraeder. Despresurice y drene el sistema antes de cualquier intervención.

Datos eléctricos, unidades con módulo hidráulico
Las bombas que vienen instaladas de fábrica en estas
unidades cumplen la directiva europea ErP de diseño
ecológico. Los datos eléctricos adicionales exigidos por el
Reglamento 640/2009 se recogen en el manual de instalación,

8

funcionamiento y mantenimiento.
Este reglamento se refiere a la aplicación de la directiva
2009/125/CE sobre requisitos de diseño ecológico para
motores eléctricos.

Sistema de caudal de agua variable (VWF, por sus siglas en inglés)
El caudal de agua variable es un paquete de funciones de
control hidráulico que permite controlar el caudal de agua.
El VWF no solo asegura el control a carga total, sino que
también está provisto de un algoritmo específico de Carrier
vinculado a un convertidor de frecuencia electrónico que
continuamente modula el caudal para minimizar el consumo
de la bomba a carga parcial.
El módulo hidráulico incluye transductores de presión que
permiten la medición inteligente del caudal de agua y su
visualización en tiempo real en la interfaz Touch Pilot Junior.
Todos los ajustes pueden hacerse directamente en la interfaz,
acelerando la puesta en marcha y el mantenimiento.
Puesto que el VWF actúa directamente sobre la bomba, ya
no se necesita una válvula de control en la salida de la unidad.
Sin embargo, en aplicaciones con válvulas de dos vías debe
mantenerse un sistema de bypass para garantizar el caudal
mínimo.

Lógica de funcionamiento
■■ Punto de consigna con carga total
El control del caudal con carga total usa la interfaz de usuario
Touch Pilot, de manera que se reduce la velocidad de la
bomba. Este primer control ahorra la energía que
normalmente se disiparía en la válvula de control. Por
ejemplo, si la presión suministrada por la bomba se redujera
en un 20 % en comparación con una instalación tradicional,
el consumo de energía de la bomba se reduciría en la misma
proporción.

1 - Control de la presión de salida constante de la unidad
El control actúa continuamente en la velocidad de la bomba
para asegurar una presión de salida constante.
Esta solución es apropiada para instalaciones con válvulas
de dos vías. Cuando éstas se cierran, se acelera la velocidad
del agua en las ramas del sistema que siguen abiertas. Para
una bomba de velocidad fija esto resulta en un aumento
innecesario de la presión en la salida de la bomba.
El modo de control de la presión de salida asegura que cada
rama del circuito tenga siempre un suministro uniforme, sin
un derroche innecesario de energía.
En los procesos industriales como el moldeo de plásticos
por inyección, esta solución garantiza que cada unidad
terminal tenga el suministro correcto de presión.

2 - Control del delta de T constante
El algoritmo de VWF mantiene un delta de T constante sin
importar cuál sea la carga de la unidad, reduciendo al mínimo
el caudal.
Esta solución puede utilizarse en los sistemas con válvulas
de dos o tres vías, y ofrece un mayor ahorro de energía que
el modo de control de la presión de salida constante de la
unidad. Es apropiado para la mayoría de las aplicaciones de
confort.

■■ Modo de funcionamiento a carga parcial
El Touch Pilot Junior cuenta con dos modos de
funcionamiento:
-- control de la presión de salida constante,
-- control del delta de T constante.
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Datos físicos, 30RBSY
30RBSY
Refrigeración
Unidad estándar
Rendimientos a carga
total*

C1 Potencia nominal
C1 EER
C1 Clase Eurovent en
refrigeración
C2 Potencia nominal
C2 EER
Eficiencia estacional*
C1 ESEER
Valores integradosPart Load IPLV.SI
Niveles sonoros
Unidad estándar para una presión estática
externa de 160 Pa
Nivel de potencia acústica en descarga(1)
Nivel de potencia acústica radiada(1)
Nivel de presión sonora a 10 m(2)
Dimensiones
Longitud
Anchura
Altura
Peso de funcionamiento con batería MCHE(3)
Unidad estándar sin módulo hidráulico
Unidad estándar con módulo hidráulico
Bomba simple de alta presión
Bomba doble de alta presión
Compresores
Circuito A
Circuito B
N.º de etapas de regulación
Carga de refrigerante con batería MCHE(3)
Circuito A
Circuito B
Control de capacidad
Capacidad mínima
Condensadores
Ventiladores
Cantidad
Caudal de aire total máximo
Velocidad máxima de rotación
Evaporador
Volumen de agua
Sin módulo hidráulico (opcional)
Presión de funcionamiento máx. en el lado del
agua
Con módulo hidráulico (opcional)
Bomba simple o doble (en función de la selección)
Volumen del depósito de expansión
Presión del depósito de expansión(4)
Presión de funcionamiento máx. en el lado del
agua
Conexiones de agua con o sin módulo
hidráulico
Diámetro
Diámetro exterior de tubo
Color de la pintura del chasis
*		
C1		
C2		
IPLV.SI
(1)		
		
(2)		
		
(3)		
(4)		
		

045

050

060

070

080

090

100

120

kW
39.6
kW/kW 2.89
A

44.0
2.78
A

51.2
2.66
B

58.1
2.68
B

66.2
2.66
B

77.7
2.63
B

86.7
2.69
B

97.1
2.70
A

114.4 132.8 153.4
2.66 2.64 2.58
B
B
B

kW
kW/kW
kW/kW
kW/kW

53.0
3.47
3.81
3.69

58.9
3.35
3.95
3.89

68.5
3.11
3.9
3.99

80.8
3.33
3.85
3.95

83.6
2.89
3.65
3.66

97.0
2.97
3.68
3.78

114.3
3.13
3.74
3.52

126.5
3.06
3.8
3.61

150.8
3.09
3.79
3.76

dB(A)

mm
mm
mm

84
84
84
84
87
87
87
87
87
90
90
84
84
84
84
87
87
87
87
87
90
90
53
53
53
53
55
55
56
56
56
58
58
Si se muestran dos valores, el primero es para las unidades estándares y el segundo, para las unidades
con opción 23B.
2142/2307 2142/2307 2142/2307 2142/2307 2142/2307 2142/2307 2273 2273 2273 2273 2273
1132/1297 1132/1297 1132/1297 1132/1297 1132/1297 1132/1297 2122 2122 2122 2122 2122
1371
1371
1371
1371
1371
1371
1371 1371 1371 1371 1371

kg

436

kg
kg

466
473
479
494
491
499
504
520
Compresores herméticos scroll, 48,3 rps
2
2
2
2
2
2
2
2
R-410A
4.7
5.3
5.9
6.7
9.8
11.1
12.3
14.0
-

dB(A)

kg
teqCO2
kg
teqCO2

443

449

464

140

168.9
2.91
3.99
3.69

160

191.7
2.92
4.16
4.00

461

480

771

780

793

901

932

491
517

510
536

803
848

812
857

829
877

940
977

971
1008

2
2

2
2

3
3

3
3

3
3

2
2
4

2
2
4

6.2
12.9
-

7.3
15.2
-

10.7
22.3
-

10.8
22.6
-

11.4
23.8
-

6.5
13.6
6.5
13.6

7.4
15.5
7.4
15.5

33

25

25

2
7370
16

2
9958
18

2
10534
18

l

Touch Pilot Junior
50
50
50
50
50
50
33
33
Intercambiador de calor completamente de aluminio con microcanales (MCHE)
Ventiladores helicoidales Flying Bird IV, con envolvente giratoria
1
1
1
1
1
1
2
2
3885
3883
3687
3908
4982
5267
6940 6936
16
16
16
16
18
18
16
16
De expansión directa, intercambiador de placas
2.6
3
3.3
4
4.8
5.6
8.7
9.9

11.3

12.4

14.7

kPa

1000

1000

1000

1000

l
bar
kPa

Bomba, filtro de malla Victaulic, válvula de descarga, depósito de expansión, válvulas de purga (agua y
aire), sensores de presión
12
12
12
12
12
12
35
35
35
35
35
1
1
1
1
1
1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

%

l/s
rps

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Victaulic
in
mm

2
2
2
60.3
60.3
60.3
Código de color: RAL7035

2
60.3

2
60.3

2
60.3

2
60.3

2
60.3

2
60.3

2
60.3

2
60.3

Conforme con la norma EN14511-3:2013.
Condiciones del modo refrigeración: temperatura del agua de entrada/salida del evaporador: 12 °C/7 °C, temperatura del aire exterior: 35 °C, factor de suciedad del evaporador: 0 m².K/W
Condiciones del modo refrigeración: temperatura del agua de entrada/salida del evaporador: 23 °C/18 °C, temperatura del aire exterior: 35 °C, factor de suciedad del evaporador: 0 m².K/W
Cálculos basados en los rendimientos estándares (según AHRI 551-591).
En dB ref = 10-12 W, ponderación (A). Valores de emisión sonora declarados disociados según ISO 4871 (con una incertidumbre asociada de +/-3 dB(A)). Medidos según la ISO 9614-1
y certificados por Eurovent.
En dB ref = 20 µPa, ponderación (A). Valores de emisión sonora declarados disociados según ISO 4871 (con una incertidumbre asociada de +/-3 dB(A)). A título informativo, cálculo realizado
a partir del nivel de potencia sonora Lw(A).
Los valores se indican únicamente a modo de guía. Consulte la placa de características de la unidad.
A la entrega de la unidad, es posible que el preinflado estándar del depósito no tenga el valor óptimo para el sistema. Para permitir una variación del volumen de agua, cambie la presión
de inflado a un valor que esté próximo a la altura estática del sistema. Llene el sistema con agua (purgando el aire) a una presión de entre 10 y 20 kPa superior a la del depósito.
Valores cer tificados
Eurovent
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Datos físicos, 30RQSY
30RQSY
Refrigeración
Unidad estándar
Rendimientos a carga total*

C1
C1
C1
C2
C2
C1

Eficiencia estacional*
Calefacción
Unidad estándar
Rendimientos a carga total*

H1
H1
H1
H2
H2
H2
H2
H2

Eficiencia estacional**

Potencia nominal
EER
Clase Eurovent en
refrigeración
Potencia nominal
EER
ESEER
Potencia nominal
COP
Clase Eurovent en
calefacción
Potencia nominal
COP
SCOP
ŋs heat
Prated
IPLV.SI

Valores integradosPart Load
Niveles sonoros
Unidad estándar para una presión estática externa de 160 Pa
Nivel de potencia acústica en descarga(1)
Nivel de potencia acústica radiada(1)
Nivel de presión sonora a 10 m(2)
Dimensiones
Longitud
Anchura
Altura
Peso de funcionamiento(3)
Unidad estándar sin módulo hidráulico
Unidad estándar con módulo hidráulico
Bomba simple de alta presión
Bomba doble de alta presión
Compresores
Circuito A
Circuito B
N.º de etapas de regulación
Carga de refrigerante(3)
Circuito A
Circuito B
Carga de aceite(3)
Circuito A
Circuito B
Control de capacidad
Capacidad mínima
*		
**		
C1		
C2		
H1		
		
H2		
		
IPLV.SI
(1)		
		
(2)		
		
(3)		

39

45

50

60

70

78

kW
kW/kW

36.9
2.80
C

43.1
2.72
C

49.4
2.66
D

57.1
2.71
C

62.1
2.65
D

69.1
2.41
E

kW
kW/kW
kW/kW

46.1
3.23
3.78

53.9
3.18
3.78

62.7
3.09
3.78

69.5
3.06
3.78

76.8
3.03
3.78

87.0
2.77
3.78

kW
kW/kW

41.5
3.03
B

46.3
3.01
B

51.8
2.99
C

59.6
3.05
B

66.3
3.01
B

75.4
2.98
C

kW
kW/kW
kW/kW
%
kW
kW/kW

42.3
3.65
3.27
128
35.50
3.670

46.4
3.66
3.29
128
31.63
3.816

53.2
3.70
3.26
127
36.35
3.715

61.5
3.80
3.38
132
44.08
3.568

68.3
3.69
3.38
132
50.45
3.596

78.0
3.63
3.35
131
56.05
3.580

dB(A)

mm
mm
mm

84
84
84
87
87
87
84
84
84
87
87
87
53
53
53
55
55
55
Si se muestran dos valores, el primero es para las unidades
estándares y el segundo, para las unidades con opción 23B.
2142/2307 2142/2307 2142/2307 2142/2307 2142/2307 2142/2307
1132/1297 1132/1297 1132/1297 1132/1297 1132/1297 1132/1297
1371
1371
1371
1371
1371
1371

kg

512

kg
kg

542
549
582
596
568
575
608
622
Compresores herméticos scroll, 48,3 rps
2
2
2
2
2
2
2
2
R-410A
12.5
13.5
16.5
17.5
26.1
28.2
34.5
36.5
-

dB(A)

kg
teqCO2
kg
teqCO2
l
l
%

519

R-410A
5.8
7.2
Touch Pilot Junior
50
50

553

567

567

574

597
623

604
630

2
2

2
2

18
37.6
-

16.5
34.5
-

7.2
-

7.2
-

7.0
-

7.0
-

50

50

50

50

Conforme con la norma EN14511-3:2013.
Conforme con la norma EN14825:2013, clima medio.
Condiciones del modo refrigeración: temperatura del agua de entrada/salida del evaporador: 12 °C/7 °C, temperatura del aire exterior: 35 °C, factor de suciedad del evaporador: 0 m².K/W
Condiciones del modo refrigeración: temperatura del agua de entrada/salida del evaporador: 23 °C/18 °C, temperatura del aire exterior: 35 °C, factor de suciedad del evaporador: 0 m².K/W
Condiciones del modo calefacción: temperatura del agua de entrada/salida del intercambiador de calor de agua: 40 °C/45 °C, temperatura del aire exterior: 7 °C db/6 °C wb, factor de
suciedad del evaporador: 0 m².K/W
Condiciones del modo calefacción: temperatura del agua de entrada/salida del intercambiador de calor de agua: 30 °C/35 °C, temperatura del aire exterior: 7 °C db/6 °C wb, factor
desuciedad del evaporador: 0 m².K/W
Cálculos basados en los rendimientos estándares (según AHRI 551-591).
En dB ref = 10-12 W, ponderación (A). Valores de emisión sonora declarados disociados según ISO 4871 (con una incertidumbre asociada de +/-3 dB(A)). Medidos según la ISO 9614-1
y certificados por Eurovent.
En dB ref = 20 µPa, ponderación (A). Valores de emisión sonora declarados disociados según ISO 4871 (con una incertidumbre asociada de +/-3 dB(A)). A título informativo, cálculo realizado
a partir del nivel de potencia sonora Lw(A).
Los valores se indican únicamente a modo de guía. Consulte la placa de características de la unidad.
Valores cer tificados
Eurovent
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Datos físicos, 30RQSY
30RQSY
Refrigeración
Unidad estándar
Rendimientos a carga total*

C1
C1
C1
C2
C2
C1

Eficiencia estacional*
Calefacción
Unidad estándar
Rendimientos a carga total*

H1
H1
H1
H2
H2
H2
H2
H2

Eficiencia estacional**

Potencia nominal
EER
Clase Eurovent en
refrigeración
Potencia nominal
EER
ESEER
Potencia nominal
COP
Clase Eurovent en
calefacción
Potencia nominal
COP
SCOP
ŋs heat
Prated
IPLV.SI

Valores integradosPart Load
Niveles sonoros
Unidad estándar para una presión estática externa de 160 Pa
Nivel de potencia acústica en descarga(1)
Nivel de potencia acústica radiada(1)
Nivel de presión sonora a 10 m(2)
Dimensiones
Longitud
Anchura
Altura
Peso de funcionamiento(3)
Unidad estándar sin módulo hidráulico
Unidad estándar con módulo hidráulico
Bomba simple de alta presión
Bomba doble de alta presión
Compresores
Circuito A
Circuito B
N.º de etapas de regulación
Carga de refrigerante(3)
Circuito A
Circuito B
Carga de aceite(3)
Circuito A
Circuito B
Control de capacidad
Capacidad mínima
*		
**		
C1		
C2		
H1		
		
H2		
		
IPLV.SI
(1)		
		
(2)		
		
(3)		

90

100

120

140

160

kW
kW/kW

77.0
2.73
C

84.9
2.66
D

95.1
2.66
D

112.4
2.67
D

128.6
2.70
C

145.9
2.50
D

kW
kW/kW
kW/kW

96.5
3.13
3.78

106.9
3.10
3.78

116.6
3.06
3.78

141.9
3.07
3.78

158.9
3.08
3.78

182.0
2.83
3.78

kW
kW/kW

78.9
3.15
B

89.5
3.08
B

97.4
2.97
C

111.7
2.95
C

131.1
2.95
C

150.6
2.85
C

kW
kW/kW
kW/kW
%
kW
kW/kW

81.8
3.82
3.40
133
56.84
3.532

92.2
3.81
3.37
132
82.36
3.398

100.1
3.64
3.30
129
73.02
3.543

116.2
3.60
3.36
132
84.11
3.916

135.1
3.62
3.44
135
100.02
3.681

155.5
3.46
3.35
131
111.63
3.802

dB(A)

mm
mm
mm

87
87
87
87
90
90
87
87
87
87
90
90
56
56
56
56
58
58
Si se muestran dos valores, el primero es para las unidades
estándares y el segundo, para las unidades con opción 23B.
2273
2273
2273
2273
2273
2273
2122
2122
2122
2122
2122
2122
1371
1371
1371
1371
1371
1371

kg

753

kg
kg

783
952
962
1024
809
997
1007
1072
Compresores herméticos scroll, 48,3 rps
2
3
3
3
2
3
3
3
R-410A
21.5
27.5
28.5
33
44.9
57.4
59.5
68.9
-

dB(A)

kg
teqCO2
kg
teqCO2
l
l
%

921

R-410A
7.2
7.0
Touch Pilot Junior
50
33

930

988

1084

1101

1123
1160

1140
1177

2
2
4

2
2
4

19
39.7
19
39.7

18.5
38.6
18.5
38.6

7.0
-

7.0
-

7.0
7.0

7.0
7.0

33

33

25

25

Conforme con la norma EN14511-3:2013.
Conforme con la norma EN14825:2013, clima medio.
Condiciones del modo refrigeración: temperatura del agua de entrada/salida del evaporador: 12 °C/7 °C, temperatura del aire exterior: 35 °C, factor de suciedad del evaporador: 0 m².K/W
Condiciones del modo refrigeración: temperatura del agua de entrada/salida del evaporador: 23 °C/18 °C, temperatura del aire exterior: 35 °C, factor de suciedad del evaporador: 0 m².K/W
Condiciones del modo calefacción: temperatura del agua de entrada/salida del intercambiador de calor de agua: 40 °C/45 °C, temperatura del aire exterior: 7 °C db/6 °C wb, factor de
suciedad del evaporador: 0 m².K/W
Condiciones del modo calefacción: temperatura del agua de entrada/salida del intercambiador de calor de agua: 30 °C/35 °C, temperatura del aire exterior: 7 °C db/6 °C wb, factor
desuciedad del evaporador: 0 m².K/W
Cálculos basados en los rendimientos estándares (según AHRI 551-591).
En dB ref = 10-12 W, ponderación (A). Valores de emisión sonora declarados disociados según ISO 4871 (con una incertidumbre asociada de +/-3 dB(A)). Medidos según la ISO 9614-1
y certificados por Eurovent.
En dB ref = 20 µPa, ponderación (A). Valores de emisión sonora declarados disociados según ISO 4871 (con una incertidumbre asociada de +/-3 dB(A)). A título informativo, cálculo realizado
a partir del nivel de potencia sonora Lw(A).
Los valores se indican únicamente a modo de guía. Consulte la placa de características de la unidad.
Valores cer tificados
Eurovent
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80

Datos físicos, 30RQSY (continuación)
30RQSY
Intercambiadores de calor de aire
Ventiladores
Cantidad
Caudal de aire total máximo
Velocidad máxima de rotación
Intercambiador de calor por agua (expansión
directa)
Volumen de agua
Con módulo hidráulico (opcional)
Bomba simple o doble (en función de la selección)
Volumen del depósito de expansión
Presión del depósito de expansión(4)
Presión de funcionamiento máx. en el lado del agua
Conexiones de agua con o sin módulo hidráulico
Conexiones
Diámetro exterior
Color de la pintura del chasis
(4)

l/s
rps
l

l
bar
kPa
in
mm

39
45
50
60
70
78
80
90
100
120
140
Tubos de cobre ranurados y aletas de aluminio
Ventiladores helicoidales Flying Bird IV con envolvente giratoria
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3692 3690 3910 5278 4982 5267 7770 7380 7376 7818 9964
16
16
16
18
18
18
16
16
16
16
18
Intercambiador de calor de placas, presión máx. de funcionamiento en el lado del agua sin
módulo hidráulico: 1000 kPa
2.6
3
4
4.8
4.8
5.6
8.7
8.7
9.9
11.3
12.4

160
2
10534
18
14.7

Bomba, filtro de malla Victaulic, válvula de descarga, depósito de expansión, válvulas de purga (agua y
aire), sensores de presión
12
12
12
12
12
12
35
35
35
35
35
35
1
1
1
1
1
1
1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Victaulic
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
60.3
60.3
60.3
60.3
60.3
60.3
60.3
60.3
60.3
60.3
60.3
60.3
Código de color: RAL7035

A la entrega de la unidad, es posible que el preinflado estándar del depósito no tenga el valor óptimo para el sistema. Para permitir una variación del volumen de agua, cambie la presión de inflado
a un valor que esté próximo a la altura estática del sistema. Llene el sistema con agua (purgando el aire) a una presión de entre 10 y 20 kPa superior a la del depósito.
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Datos eléctricos, 30RBSY
30RBSY sin módulo hidráulico
Circuito de potencia
Alimentación nominal
Intervalo de tensión
Alimentación del circuito de control
Corriente máxima de arranque (Un)*
Unidad estándar
Unidad con estárter electrónico opcional
Factor de potencia de la unidad a la potencia máxima**
Potencia de entrada máxima de funcionamiento**
Consumo de corriente nominal de funcionamiento de la
unidad***
Consumo máximo de corriente de funcionamiento (Un)****
Consumo máximo de corriente de funcionamiento (Un-10 %)†
Reserva de potencia de la unidad en el lado del cliente
Estabilidad y protección frente a cortocircuitos

039

045

050

060

070

080

090

100

120

140

160

213
140
0.78
36
53

179
130
0.83
46
61

213
155
0.81
49
67

253
181
0.79
56
83

244
186
0.81
64
86

287
215
0.78
73
106

37
47
49
55
67
73
86
104
113
41
52
54
61
75
80
94
116
123
Reserva para el cliente en el circuito de potencia de control de 24 V
Véase tabla 9.1

135
150

147
160

V-ph-Hz 400-3-50
V
360-440
24 V, mediante transformador interno
A
A
kW
A
A
A

116
75
0.83
21
28

137
87
0.81
24
32

145
94
0.81
26
36

148
96
0.83
30
39

176
114
0.81
32
43

*

Corriente máxima instantánea de arranque en el límite de funcionamiento (corriente de funcionamiento máxima de los compresores más pequeños + corriente del ventilador + corriente de arranque
del compresor más grande).
**
Consumo eléctrico en las condiciones de funcionamiento permanentes máximas de la unidad (datos indicados en la placa de características de la unidad).
*** Condiciones normalizadas Eurovent: temperatura del agua de entrada/salida del evaporador: 12 °C/7 °C; temperatura del aire exterior: 35 °C.
**** Corriente máxima de la unidad en condiciones de funcionamiento no permanentes a 400 V (valores indicados en la placa de características de la unidad).
†
Corriente máxima de funcionamiento de la unidad en condiciones de funcionamiento no permanentes a 360 V.

Corriente de estabilidad de cortocircuito (sistema TN*)
30RBSY
039
Valor con protección tramo anterior sin
especificar
Corriente de corta duración a 1 s - Icw - kA rms
3.36
Corriente de pico admisible - Ipk - kA pk
20
Valor máx. con protección del tramo anterior mediante
disyuntor
Corriente condicional de cortocircuito Icc - kA rms
40
Disyuntor Schneider. Serie Compact
NS100H
N.º de referencia**
29670

*
**

045

050

060

070

080

090

100

120

140

160

3.36
20

3.36
20

3.36
20

3.36
20

3.36
15

5.62
20

5.62
20

5.62
15

5.62
20

5.62
15

40
40
40
40
40
40
40
40
30
30
NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS160H NS160H NS250H NS250H
29670
29670
29670
29670
29670
29670
30670
30670
31671
31671

Tipo de sistema de toma de tierra
Si se utiliza otro sistema de protección para la limitación de corriente, sus características de disparo intensidad-tiempo y limitación térmica (I²t) deben ser como mínimo equivalentes a las del
magnetotérmico Schneider recomendado.
Los valores de corriente de estabilidad frente a cortocircuitos indicados anteriormente se aplican al sistema TN.

Datos eléctricos, 30RQSY
30RQSY sin módulo hidráulico
Circuito de potencia
Alimentación nominal
Intervalo de tensión
Alimentación del circuito de control
Corriente máxima de arranque (Un)*
Unidad estándar
Unidad con estárter electrónico opcional
Factor de potencia de la unidad a la potencia máxima**
Potencia de entrada máxima de funcionamiento**
Consumo de corriente nominal de funcionamiento de la
unidad***
Consumo máximo de corriente de funcionamiento (Un)****
Consumo máximo de corriente de funcionamiento (Un-10 %)†
Reserva de potencia de la unidad en el lado del cliente
Estabilidad y protección frente a cortocircuitos

039

045

050

060

070

078

080

090

100

120

140

160

213
143
0.83
36
53

219
149
0.83
39
59

179
130
0.83
46
61

213
155
0.81
49
67

253
181
0.79
56
83

244
186
0.81
64
86

287
215
0.78
73
106

37
47
49
55
67
73
79
86
104
113
41
52
54
61
75
80
85
94
116
123
Reserva para el cliente en el circuito de potencia de control de 24 V
Véase tabla 9.1

135
150

147
160

V-ph-Hz
V

400-3-50
360-440
24 V, mediante transformador interno

A
A

116
75
0.83
21
28

kW
A
A
A

137
87
0.81
24
32

145
94
0.81
26
36

148
96
0.83
30
39

176
114
0.81
32
43

*

Corriente máxima instantánea de arranque en el límite de funcionamiento (corriente de funcionamiento máxima de los compresores más pequeños + corriente del ventilador + corriente de arranque
del compresor más grande).
**
Consumo eléctrico en las condiciones de funcionamiento permanentes máximas de la unidad (datos indicados en la placa de características de la unidad).
*** Condiciones normalizadas Eurovent: temperatura del agua de entrada/salida del evaporador: 12 °C/7 °C; temperatura del aire exterior: 35 °C.
**** Corriente máxima de la unidad en condiciones de funcionamiento no permanentes a 400 V (valores indicados en la placa de características de la unidad).
†
Corriente máxima de funcionamiento de la unidad en condiciones de funcionamiento no permanentes a 360 V.

Corriente de estabilidad de cortocircuito (sistema TN*)
30RQSY
039
045
050
Valor con protección tramo anterior sin
especificar
Corriente de corta duración a 1 s - Icw - kA rms 3.36
3.36
3.36
Corriente de pico admisible - Ipk - kA pk
20
20
20
Valor máx. con protección del tramo anterior mediante disyuntor
Corriente condicional de cortocircuito Icc - kA rms 40
40
40
Disyuntor Schneider. Serie Compact
NS100H NS100H NS100H
N.º de referencia**
29670
29670
29670

*
**
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060

070

078

080

090

100

120

140

160

3.36
20

3.36
20

3.36
15

3.36
15

5.62
20

5.62
20

5.62
15

5.62
20

5.62
15

40
40
40
40
40
40
40
30
30
NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS160H NS160H NS250H NS250H
29670
29670
29670
29670
29670
30670
30670
31671
31671

Tipo de sistema de toma de tierra
Si se utiliza otro sistema de protección para la limitación de corriente, sus características de disparo intensidad-tiempo y limitación térmica (I²t) deben ser como mínimo equivalentes a las del
magnetotérmico Schneider recomendado.
Los valores de corriente de estabilidad frente a cortocircuitos indicados anteriormente se aplican al sistema TN.

Rendimiento con carga parcial
El rápido aumento del coste de la energía y la preocupación
por la repercusión de la producción de electricidad en el
medio ambiente se han combinado para incrementar la
importancia que se atribuye al consumo eléctrico de los
equipos de acondicionamiento del aire. La eficiencia
energética de la unidad con carga total raramente es
representativa del rendimiento real de las unidades, ya que
de media trabajan con carga total menos del 5 % del tiempo.

IPLV (según AHRI 550/590)

El IPLV (valor integrado a carga parcial) permite evaluar la
eficiencia energética media sobre la base de cuatro
condiciones de funcionamiento definidas por el AHRI (Air
Conditioning, Heating and Refrigeration Institute). El IPLV
es la media ponderada del coeficiente de rendimiento de
refrigeración (COPr) en distintas condiciones de
funcionamiento ponderada por el tiempo de funcionamiento.

IPLV (valor integral a carga parcial)

La carga térmica de un edificio depende de muchos factores,
como la temperatura del aire exterior, la exposición al sol o
el grado de ocupación.
Por tanto, es preferible utilizar la eficiencia energética media,
calculada en varios puntos operativos y representativos del
uso de la unidad.

ESEER (EUROVENT)

El ESEER (índice europeo de eficiencia energética
estacional) permite evaluar la eficiencia energética media
con carga parcial en función de cuatro condiciones de
funcionamiento definidas por Eurovent. El ESEER es la
media de los rendimientos energéticos (EER) en distintas
condiciones de funcionamiento, ponderada por el tiempo de
funcionamiento.

ESEER (índice europeo de eficiencia energética
estacional)

Índice de eficiencia Tiempo de
energética
funcionamiento,
%
1
100
35
COPr1
42
75
26.7
COPr2
45
50
18.3
COPr3
12
25
12.8
COPr4
ESEER = COPr1 x 1 % + COPr2 x 42 % + COPr3 x 45 % + COPr4 x 12 %

Carga, %

Nota: Temperatura constante de salida del agua a 6,67 °C.

Nota: Temperatura constante de salida del agua a 7 °C.

Carga, %

Índice de eficiencia Tiempo de
energética
funcionamiento,
%
3
100
35
EER1
33
75
30
EER2
41
50
25
EER3
23
25
20
EER4
ESEER = EER1 x 3% + EER2 x 33% + EER3 x 41% + EER4 x 23%

Temperatura del
aire, °C

SCOP (de acuerdo con la norma EN14825:2013, clima
medio)

Temperatura del
aire, °C

El SCOP (coeficiente de rendimiento estacional) permite evaluar
la eficiencia energética media a carga parcial usando condiciones
multipunto (de 16 °C a -10 °C para clima medio) y el número de
horas transcurrido para cada temperatura del aire (horas por
periodo).
Para poder comparar la eficiencia energética de las calderas que
usan una fuente de energía primaria (gas o gasóleo) con la de
las bombas de calor que usan una fuente de energía final
(electricidad), el reglamento sobre diseño ecológico utiliza un
criterio de eficiencia estacional denominado Ƞs, que se basa en
el uso de fuentes de energía primarias, expresado en %

Observaciones sobre datos eléctricos y condiciones de funcionamiento:
•
Las unidades 30RBSY/RQSY 039-160 tienen un punto de conexión único de
alimentación situado justo antes de la entrada de las conexiones de alimentación
en destino.
•
El cuadro de control incluye las siguientes características de serie:
- dispositivos de arranque y protección del motor para cada compresor, los
ventiladores y la bomba;
- Los dispositivos de control
-d
 entro del cuadro puede instalarse un interruptor principal con la opción 70.
•
Conexiones de campo:
Todas las conexiones al sistema y las instalaciones eléctricas deben cumplir
plenamente todos los códigos locales aplicables.
•
Las unidades 30RBSY/RQSY de Carrier están diseñadas y construidas para
garantizar la conformidad con estos códigos. Las recomendaciones de la norma
europea EN 60204‑1 (Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las
máquinas. Parte 1: Requisitos generales, que se corresponde con la norma IEC
60204-1) se tienen en cuenta específicamente al diseñar los equipos eléctricos*.
•
Con el disyuntor QF se encuentra disponible un contactor auxiliar que permite
instalar un canal de seguridad para garantizar una salida de retroalimentación
acerca del estado de la alimentación eléctrica del calentador y de la placa e
impedir así que el evaporador se escarche cuando los calentadores y las placas
estén desactivados.
NOTAS:
•
Generalmente se aceptan las recomendaciones de la norma IEC 60364 como
cumplimiento de los requisitos de las directivas de instalación. La conformidad
con la norma EN 60204-1 es la mejor manera de asegurar el cumplimiento del
artículo 1.5.1 de la Directiva de máquinas.
•
El anexo B de la norma EN 60204-1 especifica las características eléctricas
utilizadas para el funcionamiento de las máquinas.
•
El entorno de funcionamiento de las unidades 30RBSY/RQSY se especifica a
continuación:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Entorno** — Entorno según la clasificación de EN 60721 (corresponde a
IEC 60721):
- Instalación exterior**.
- Rango de temperatura ambiente: de ‑20 °C a +48 °C, clase 4K4H.
-	
Altitud: ≤ 2000 m (para el kit hidráulico, véase el capítulo 9.2 del manual de
instalación).
- Presencia de sólidos, clase 4S2 (no hay presencia significativa de polvo).
-	
Presencia de sustancias corrosivas y contaminantes, clase 4C2
(insignificante).
Variación de la frecuencia de alimentación: ± 2 Hz.
La linea de neutro (N) no debe conectarse directamente a la unidad (si es
necesario, utilice un transformador).
La protección contra sobrecorriente de los conductores de alimentación no se
suministra con la unidad.
El seccionador instalado de fábrica (opción 70) es de un tipo adecuado para el
corte de alimentación conforme a EN 60947.
Las unidades están diseñadas para la conexión a redes TN(S) (IEC 60364).
En el caso de redes informáticas, la conexión a tierra no debe ser a la tierra
de red. Instale una puesta a tierra local; consulte a las organizaciones locales
competentes para realizar la instalación eléctrica. Las unidades entregadas
con variador de velocidad (opción 116J/K/V/W) no son compatibles con redes
informáticas.
Atención: Si los aspectos particulares de una instalación real no se
ajustan a las condiciones descritas anteriormente, o si se deben tener
en cuenta otras condiciones, póngase en contacto siempre con su
representante local de Carrier.

*

La ausencia de un interseccionador principal en las máquinas estándares es una
excepción que debe tenerse en cuenta en la instalación de destino.
** El nivel de protección requerido para esta clase es IP43BW (según el documento
de referencia CEI 60529). Todas las unidades 30RBSY/RQSY cumplen esta
condición de protección.
		
- 	el cuadro eléctrico cerrado es IP44CW;
- 	el cuadro eléctrico abierto (al acceder a la interfaz) es IPxxB.
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Caudal de agua del evaporador
30RBSY

Caudal, l/s
Mínimo

Máximo*

039
045
050
060
070
080
090
100
120
140
160

0.9
0.9
0.9
0.9
1.0
1.2
1.3
1.5
1.7
2.0
2.3

3.0
3.4
3.7
4.2
5.0
5.5
6.8
7.7
8.5
10.6
11.2

Máximo con bomba doble**
Baja presión*** Alta presión***
2.9
3.4
3.2
3.8
3.3
4.0
3.7
4.4
4.1
5.0
4.4
5.2
5.1
6.2
6.3
6.5
6.5
8.0
7.9
8.7
8.2
8.9

*	Caudal máximo correspondiente a una caída de presión de 100 kPa en el intercambiador
de calor de placas (unidad sin módulo hidráulico).
**	Caudal máximo para una presión disponible de 20 kPa (unidad con módulo hidráulico
de baja presión) o 50 kPa (módulo de alta presión).
***	
Caudal máximo con bomba simple entre un 2 y un 4 % más elevado según los modelos.

Rango de funcionamiento

30RBSY
Evaporador
Temperatura de entrada del agua en el arranque
Temperatura de salida del agua durante el
funcionamiento
Diferencia de temperatura de entrada/salida del
agua
Condensador
Temperatura de entrada del aire, carga total***
Temperatura de entrada del aire, carga
parcial***
Módulo hidráulico****
Temperatura de entrada del aire
Kit sin bomba
Kit con bomba (opción 116x)
Kit con bomba (opción 116x) y opción de
protección antihielo a -20 °C (opción 42)

Mínima

Máxima

°C
°C

7,5*
5**

30
20

K

3

10

°C
°C

-20
-20

46
48

°C
°C
°C

-20
-10
-20

-

Nota: No supere la temperatura máxima de funcionamiento.
*	En el caso de temperaturas de entrada del agua inferiores a 7,5 °C en el arranque,
póngase en contacto con Carrier.
**	En aplicaciones de baja temperatura, donde la temperatura de salida del agua es inferior a
5 °C, debe utilizarse una solución antihielo.
***	Para el transporte y almacenamiento de las unidades 30RBSY, las temperaturas mínima
y máxima permitidas son de -20 °C y +48 °C. Es preferible reservar el uso de estas
temperaturas para el transporte por contenedor.
**** Define la temperatura antihielo de los componentes hidráulicos para un uso sin glicol.
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55
45
Temperatura del aire exterior, °C

Límites de funcionamiento,
30RBSY

35
25
15
5
-5
-15
-25

30RBSY
0

5

10

15

20

25

Temperatura de salida del agua del evaporador en °C
Carga total

Carga mínima

Nota: Este rango de funcionamiento aplica hasta 130 Pa de presión estática
sin conducto de aire de aspiración para los modelos 070-080 y 140-160 y
hasta 240 Pa para todos los demás modelos.

Límites de funcionamiento, 30RQSY
30RQSY Caudal, l/s
Mínimo
0.9
0.9
0.9
0.9
1.0
1.2
1.2
1.3
1.5
1.7
2.0
2.3

039
045
050
060
070
078
080
090
100
120
140
160

Máximo*
3.0
3.4
4.2
5.0
5.0
5.5
6.8
6.8
7.7
8.5
10.6
11.2

Máximo con bomba doble**
Baja presión*** Alta presión***
2.9
3.4
3.2
3.8
3.7
4.4
4.1
5.0
4.1
5.0
4.4
5.2
5.1
6.2
5.1
6.2
6.3
6.5
6.5
8.0
7.9
8.7
8.2
8.9

*	Caudal máximo correspondiente a una caída de presión de 100 kPa en el intercambiador
de calor de placas (unidad sin módulo hidráulico).
**	Caudal máximo para una presión disponible de 20 kPa (unidad con módulo hidráulico
de baja presión) o 50 kPa (módulo de alta presión).
*** Caudal máximo con bomba simple entre un 2 y un 4 % más elevado según los modelos.

Rango de funcionamiento, unidad estándar, modo de
refrigeración
30RQSY
Evaporador
Temperatura de entrada del agua en el arranque
Temperatura de salida del agua durante el
funcionamiento
Diferencia de temperatura de entrada/salida del agua
Condensador
Temperatura del aire de entrada***

Mínima Máxima

°C 7,5*
°C 5**

30
20

K

10

3

°C -20

46

Nota: No supere la temperatura máxima de funcionamiento.

*	En el caso de temperaturas del agua de entrada inferiores a 7,5 °C en el arranque,
póngase en contacto con Carrier.
**	En aplicaciones de baja temperatura, donde la temperatura de salida del agua es inferior a
5 °C, debe utilizarse una solución antihielo.
***	Para el transporte y almacenamiento de las unidades 30RQSY, las temperaturas mínima
y máxima permitidas son de -20 °C y +48 °C. Es preferible reservar el uso de estas
temperaturas para el transporte por contenedor.

30RQSY
Condensador
Temperatura de entrada del agua en el
arranque
Temperatura de salida del agua durante el
funcionamiento
Diferencia de temperatura de entrada/salida
del agua
Evaporador
Temperatura del aire

Mínima

Máxima

°C

8

45

°C

25

55

K

3

10

°C

-15

40

Nota: No supere la temperatura máxima de funcionamiento.

30RQSY (modo de calefacción)
60
55
50
45
40
35
30
25
20
-20

-10

0

10

20

30

40

50

Temperatura del aire exterior, °C
Carga total

Carga mínima

30RQSY (modo de refrigeración)

50

Temperatura del aire exterior, °C

Rango de funcionamiento, unidad estándar, modo de
calefacción

Temperatura de salida del agua, °C

Caudal de agua del intercambiador de calor de agua

40
30
20
10
0
-10
-20
0

5

10

15

20

25

Temperatura de salida del agua del evaporador en °C
Carga total

Carga mínima

Nota: Este rango de funcionamiento aplica hasta 130 Pa de presión estática
sin conducto de aire de aspiración para los modelos 060, 070 y 078 y 140-160
y hasta 240 Pa para todos los demás modelos.
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Presión estática externa disponible, 30RBSY
Datos especificados válidos para:
- Agua dulce 20 °C
- En caso de utilizar glicol, se reducirá el caudal de agua máximo.

Presión estática disponible, kPa

Presión estática disponible, kPa

Bomba de baja presión

Caudal de agua, l/s

Caudal de agua, l/s

Leyenda

Leyenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

30RBSY 039
30RBSY 045
30RBSY 050
30RBSY 060
30RBSY 070
30RBSY 080

30RBSY 090
30RBSY 100
30RBSY 120
30RBSY 140
30RBSY 160

Presión estática disponible, kPa

Presión estática disponible, kPa

Bomba de alta presión

Caudal de agua, l/s

18

Caudal de agua, l/s

Leyenda

Leyenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

30RBSY 039
30RBSY 045
30RBSY 050
30RBSY 060
30RBSY 070
30RBSY 080

30RBSY 090
30RBSY 100
30RBSY 120
30RBSY 140
30RBSY 160

Presión estática externa disponible, 30RQSY
Datos especificados válidos para:
- Agua dulce 20 °C
- En caso de utilizar glicol, se reducirá el caudal de agua máximo.

Bomba de baja presión
220
200

Presión estática disponible, kPa

Presión estática disponible, kPa

140
120

180
160

100

140

80

120
100

60
40
20

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

1

2,5

2

3,0

Caudal de agua, l/s

3

3,5

4

4,0

5

4,5

1.
2.
3.
4.
5.

60
40
20

5,0

Leyenda

80

1
0

1

2

3

4

5

4,0

5,0

2

3

6

7

Caudal de agua, l/s

4

5
8

9

10

Leyenda
30RQSY 039
30RQSY 045
30RQSY 050
30RQSY 060 y 070
30RQSY 078

1.
2.
3.
4.
5.

30RQSY 080 y 090
30RQSY 100
30RQSY 120
30RQSY 140
30RQSY 160

Bomba de alta presión
230

210

Presión estática disponible, kPa

Presión estática disponible, kPa

230

190
170
150
130
110
90
70
50

1
0

1

Leyenda
1.
2.
3.
4.
5.

2

3

2

Caudal de agua, l/s

3
4

4

5
5

6

210
190
170
150
130
110
90
70
50

1
0,0

1,0

2,0

3,0

2
6,0

Caudal de agua, l/s

7,0

3

4
8,0

5
9,0

10,0

Leyenda
30RQSY 039
30RQSY 045
30RQSY 050
30RQSY 060 y 070
30RQSY 078

1.
2.
3.
4.
5.

30RQSY 080 y 090
30RQSY 100
30RQSY 120
30RQSY 140
30RQSY 160
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Caída de la presión de aire

Selección de una unidad conectable al sistema de
conductos

Las gamas 30RBSY y 30RQSY están diseñadas para ser
instaladas en interior en una sala de máquinas. En este tipo
de instalación, los ventiladores descargan al exterior del
edificio y a través de un sistema de conductos el aire frío o
caliente que sale de los intercambiadores de calor con
refrigeración por aire.
Las unidades están equipadas con ventiladores con presión
disponible y están diseñadas para funcionar con conductos
de descarga de aire con caídas máximas de presión de 180 Pa
o 240 Pa en determinados modelos.
Para compensar estas caídas de presión, esta gama de
unidades conectables está equipada con ventiladores de
velocidad variable con una velocidad máxima de 19 rps.
En el modo de refrigeración, la velocidad a carga completa
o a carga parcial se controla a través de un algoritmo
patentado que optimiza de manera continuada la temperatura
de condensación para garantizar así la máxima eficiencia
energética de la unidad (EER), independientemente de
cuáles sean las condiciones de funcionamiento y la caída de
presión de la red de conductos del sistema.
En el modo de calefacción, la velocidad a carga completa o
a carga parcial de cada circuito se fija al valor máximo
configurado (rango configurable entre 12 rps y 19 rps) en
función de las limitaciones y características del lugar de
instalación. La velocidad máxima configurada se aplicará a
los modos de calefacción y de refrigeración.
Cada circuito de refrigerante (A y B) debe disponer de un
sistema de conductos independiente para evitar cualquier
reutilización de aire entre los intercambiadores de calor de
los diferentes circuitos de refrigerante.
Para recoger el agua procedente del desescarche de las
baterías en el modo de calefacción, las unidades 30RQSY
deben instalarse sobre una superficie adecuada para el
drenaje y la evacuación eficientes de los condensados y para
prevenir cualquier riesgo de inundación en el emplazamiento.
Hay una bandeja de retención de condensados disponible
para las unidades 30RBSY 039-080 y 30RQSY 039-078.

Selección basada en la caída de presión

Las potencias frigoríficas y caloríficas se indican para una
presión disponible de 160 Pa y una unidad sin filtro.
Para calcular el rendimiento a unas caídas de presión
distintas, use los factores de corrección siguientes.
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Modo de refrigeración
30RBSY 039-060/30RBSY 090-120 y 30RQSY 039-050/30RQSY 080-120
Pérdida de
carga del
conducto
0
50
100
130
160
200
240

Velocidad del
ventilador, rps
12.00
13.33
14.66
15.46
16.26
17.31
18.36

Coeficiente
de consumo
eléctrico
0.943
0.962
0.980
0.990
1.000
1.012
1.023

Coeficiente
de potencia
frigorífica
1.019
1.012
1.006
1.003
1.000
0.998
0.996

30RBSY 070-080/30RBSY 140-160 y 30RQSY 060-078/30RQSY 140-160
Pérdida de
carga del
conducto
0
50
100
130
160
180

Velocidad del
ventilador, rps
15.83
16.81
17.78
18.36
18.36
18.36

Coeficiente
de consumo
eléctrico
0.929
0.944
0.964
0.978
1.000
1.019

Coeficiente
de potencia
frigorífica
1.018
1.016
1.014
1.011
1.000
0.991

Coeficiente
de consumo
eléctrico
0.990
0.990
0.990
1.000
1.000
1.000
1.010

Coeficiente
de potencia
calorífica
1.016
1.012
1.009
1.005
1.000
0.994
0.981

Coeficiente
de consumo
eléctrico
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.001

Coeficiente
de potencia
calorífica
1.026
1.020
1.011
1.007
1.000
0.993

Modo de calefacción
30RQSY 039-050/30RQSY 080-120
Pérdida de
carga del
conducto
0
50
100
130
160
200
240

Velocidad del
ventilador, rps
18.36
18.36
18.36
18.36
18.36
18.36
18.36

30RQSY 060-078/30RQSY 140-160
Pérdida de
carga del
conducto
0
50
100
130
160
180

Velocidad del
ventilador, rps
18.36
18.36
18.36
18.36
18.36
18.36

Nota:
Caída de presión, filtro limpio = 6 Pa
Caída de presión, filtro sucio = 12 Pa

Dimensiones/espacio libre necesario, 30RBSY/30RQSY

Unidades 30RBSY 039-050 y 070 y 30RQSY 039-045 con módulo hidráulico y sin él y sin estructura de filtro
*

*

Leyenda:
Todas las dimensiones están en mm.
Cuadro de control
Entrada de agua
Salida de agua

1
Espacio necesario para la entrada de aire
	 
2 Espacios recomendados para el mantenimiento
Salida de aire, no obstruir
Entrada de alimentación eléctrica
* Dimensiones totales
Notas:
A Planos no certificados.
Al diseñar una instalación, consulte los planos de dimensiones certificados,
que se pueden suministrar con la unidad previa solicitud. Para determinar
la posición de los puntos de fijación, la distribución de los pesos y las
coordenadas del centro de gravedad, consulte los planos de dimensiones
certificados.
B Coloque una canaleta de desagüe alrededor de la unidad para recoger el
agua de los condensados o instale la bandeja de retención de condensados
auxiliar (30RBSY 039-080/30RQSY 039-078).
C La unidad debe instalarse nivelada (con una desviación inferior a 2 mm por
metro en ambos ejes).
D Las unidades 30RBSY 039-080 y 30RQSY 039-078 están equipadas con un
manguito en el lado del intercambiador de calor de aire para permitir conectar
una estructura de aire de aspiración.
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Dimensiones/espacio libre necesario, 30RBSY/30RQSY

Unidades 30RBSY 039-050 y 070 y 30RQSY 039-045, opción 23B con módulo hidráulico y sin él y con estructura
de filtro
*

*

*

Leyenda:
Todas las dimensiones están en mm.
Cuadro de control
Entrada de agua
Salida de agua

1
Espacio necesario para la entrada de aire
	 
2 Espacios recomendados para el mantenimiento
Salida de aire, no obstruir
Entrada de alimentación eléctrica
* Dimensiones totales

Notas:
A Planos no certificados.
Al diseñar una instalación, consulte los planos de dimensiones certificados,
que se pueden suministrar con la unidad previa solicitud. Para determinar
la posición de los puntos de fijación, la distribución de los pesos y las
coordenadas del centro de gravedad, consulte los planos de dimensiones
certificados.
B Coloque una canaleta de desagüe alrededor de la unidad para recoger el
agua de los condensados o instale la bandeja de retención de condensados
auxiliar (30RBSY 039-080/30RQSY 039-078).
C La unidad debe instalarse nivelada (con una desviación inferior a 2 mm por
metro en ambos ejes).
D Las unidades 30RBSY 039-080 y 30RQSY 039-078 están equipadas con un
manguito en el lado del intercambiador de calor de aire para permitir conectar
una estructura de aire de aspiración.
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Dimensiones/espacio libre necesario, 30RBSY/30RQSY

Unidades 30RBSY 060 y 080 y 30RQSY 050-078 con módulo hidráulico y sin él y sin estructura de filtro
*

*

*

Leyenda:
Todas las dimensiones están en mm.
Cuadro de control
Entrada de agua
Salida de agua

1
Espacio necesario para la entrada de aire
	 
2 Espacios recomendados para el
mantenimiento

Salida de aire, no obstruir
Entrada de alimentación eléctrica
* Dimensiones totales
Notas:
A Planos no certificados.
Al diseñar una instalación, consulte los planos de dimensiones certificados,
que se pueden suministrar con la unidad previa solicitud. Para determinar
la posición de los puntos de fijación, la distribución de los pesos y las
coordenadas del centro de gravedad, consulte los planos de dimensiones
certificados.
B Coloque una canaleta de desagüe alrededor de la unidad para recoger el
agua de los condensados o instale la bandeja de retención de condensados
auxiliar (30RBSY 039-080/30RQSY 039-078).
C La unidad debe instalarse nivelada (con una desviación inferior a 2 mm por
metro en ambos ejes).
D Las unidades 30RBSY 039-080 y 30RQSY 039-078 están equipadas con un
manguito en el lado del intercambiador de calor de aire para permitir conectar
una estructura de aire de aspiración.
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Dimensiones/espacio libre necesario, 30RBSY/30RQSY

Unidades 30RBSY 060 y 080 y 30RQSY 050-078, opción 23B con módulo hidráulico y sin él y con estructura de
filtro
*

*

*

Leyenda:
Todas las dimensiones están en mm.
Cuadro de control
Entrada de agua
Salida de agua

1
Espacio necesario para la entrada de aire
	 
2 Espacios recomendados para el mantenimiento
Salida de aire, no obstruir
Entrada de alimentación eléctrica
* Dimensiones totales

Notas:
A Planos no certificados.
Al diseñar una instalación, consulte los planos de dimensiones
certificados, que se pueden suministrar con la unidad previa solicitud.
Para determinar la posición de los puntos de fijación, la distribución
de los pesos y las coordenadas del centro de gravedad, consulte los
planos de dimensiones certificados.
B Coloque una canaleta de desagüe alrededor de la unidad para recoger
el agua de los condensados o instale la bandeja de retención de
condensados auxiliar (30RBSY 039-080/30RQSY 039-078).
C La unidad debe instalarse nivelada (con una desviación inferior a 2 mm
por metro en ambos ejes).
D Las unidades 30RBSY 039-080 y 30RQSY 039-078 están equipadas
con un manguito en el lado del intercambiador de calor de aire para
permitir conectar una estructura de aire de aspiración.
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Dimensiones/espacio libre necesario, 30RBSY/30RQSY

Unidades 30RBSY 090-120 y 30RQSY 080-120, con módulo hidráulico y sin él

900

222

419

817

1321

*

2050

2273 *

Leyenda:
Todas las dimensiones están en mm.

119
Cuadro de control

2258

Entrada de agua

575

Salida de agua

1
Espacio necesario para la entrada de aire
	 
2 Espacios recomendados para el mantenimiento

1000

900

1

Salida de aire, no obstruir

2

Entrada de alimentación eléctrica

860

1000

* Dimensiones totales

2

148

860

1250

2

1

2

Notas:
A Planos no certificados.
Al diseñar una instalación, consulte los planos de dimensiones certificados,
que se pueden suministrar con la unidad previa solicitud. Para determinar
la posición de los puntos de fijación, la distribución de los pesos y las
coordenadas del centro de gravedad, consulte los planos de dimensiones
certificados.
B La unidad debe instalarse nivelada (con una desviación inferior a 2 mm por
metro en ambos ejes).
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Dimensiones/espacio libre necesario, 30RBSY/30RQSY

Unidades 30RBSY 140-160 y 30RQSY 140-160, con módulo hidráulico y sin él

419

817

1321

2122 *

2050

222

900

2273 *

119
2258
Leyenda:
Todas las dimensiones están en mm.

1

Cuadro de control

1000

900

575

Entrada de agua

2

Salida de agua

1
Espacio necesario para la entrada de aire
	 
2 Espacios recomendados para el mantenimiento
860

1000

Salida de aire, no obstruir
Entrada de alimentación eléctrica

1
* Dimensiones totales

148
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2

1250

860

2

1

2

Notas:
A Planos no certificados.
Al diseñar una instalación, consulte los planos de dimensiones certificados,
que se pueden suministrar con la unidad previa solicitud. Para determinar
la posición de los puntos de fijación, la distribución de los pesos y las
coordenadas del centro de gravedad, consulte los planos de dimensiones
certificados.
B La unidad debe instalarse nivelada (con una desviación inferior a 2 mm por
metro en ambos ejes).

Dimensiones/espacio libre necesario para unidades 30RBSY/
RQSY con opción 49
Ubicación de las entradas y salidas del desuperheater
30RBSY/RQSY 039-080

30RBSY/RQSY 090-120

30RBSY/RQSY 140-160

Entrada y salida de agua de la unidad
Entrada y salida de agua, unidad con
opción 49
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Ref. de pedido: 83471, 08.2017. Sustituye al n.º de pedido: 83471, 12.2016.
El fabricante se reserva el derecho de cambiar cualquier producto sin previo aviso.

Fabricado por: Carrier SCS, Montluel (Francia).
Impreso en la Unión Europea.

99221238 MAGNA1 D 32-40 50 Hz
H
[m]

eta
[%]

MAGNA1 D 32-40, 1*230 V, 50Hz
Q = 8.458 m³/h
H = 2.919 m
Líquido bombeado = Agua fría / agua refrigerente
Densidad = 999.9 kg/m³

4.5
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3.5
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3.0
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2.5
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Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 46.6 %

0.0
0
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Q [m³/h]

P1
[W]
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130
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110
100
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10
0

Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.08.001]

P1 = 144.4 W

0

99221238 MAGNA1 D 32-40 50 Hz

221

179

180
2

32

142

1/4"

54

196

58
158
400

35

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.08.001]

Instalación y entrada

Resultados de dimensionamiento

Caudal (Q): 7 m³/h Altura (H): 2 m

Código del producto:
Tipo:
Cantidad:
Caud:
Alt.:
Pot. P1:
Bomb+motor Eta:
Total Eta:
Consumo energía:
Emisión CO2:
Prec.:

Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
Presión de entrada mínima: 1.5 bar

99221238
MAGNA1 D 32-40
2
8.458 m³/h
2.919 m
0.144 kW
46.6 % =Bomba Eta *motor Eta
46.6 % =Eta relativa punto de trabajo
1089 kWh/Año
621 kg/Año
1.572,00 EUR

Perfil carga
1
2
3
4
Caud
100
75
50
25
Alt.
180
209
215
214
P1
0.154 0.153 0.13 0.106
Total Eta
47.5 41.7 34.1 21.3
Time
525 1314 3066 3855
Consumo energía
81
201
399
408
Cantidad
1
1
1
1

Curva de la bomba

Dibujo de dimensionamiento
eta
[%]

MAGNA1 D 32-40, 1*230 V, 50Hz

180

H
[m]

Q = 8.458 m³/h
H = 2.919 m
Líquido bombeado = Agua fría / agua refrigerente
Densidad = 999.9 kg/m³

179

4.5

80

3.5

70

3.0

60

2.5

50

2.0

40

1.5

30

1.0

20

0.5

10

221

4.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

32
1/4"
158

140
120

400

100
80
60
40
20
0

Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.08.001]

P1 = 144.4 W

2

142

196

54

0

11 Q [m³/h]

P1
[W]

35

0

58

Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 46.6 %

0.0

%
%
kW
%
h/a
kWh/Año

99221453 MAGNA1 D 100-40 F 50 Hz
H
[m]

eta
[%]

MAGNA1 D 100-40 F, 1*230 V, 50Hz
Q = 71.14 m³/h
H = 2.811 m
Líquido bombeado = Agua fría / agua refrigerente
Densidad = 999.9 kg/m³

4.0

3.5

3.0

2.5

100

2.0

80

1.5

60

1.0

40

0.5

20

Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 52.6 %

0.0
0

5

10
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60
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80 Q [m³/h]

P1
[W]
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.08.001]

P1 = 1036 W

0

99221453 MAGNA1 D 100-40 F 50 Hz

450
147

243

M12

299

135

270

135

252

147
PN 10/16

220
170
160
100

PN 6

330

434

84
1/4"

103

19
0
551

220

204
Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.08.001]

Instalación y entrada

Resultados de dimensionamiento

Caudal (Q): 60 m³/hAltura (H): 2 m

Código del producto:
Tipo:
Cantidad:
Caud:
Alt.:
Pot. P1:
Bomb+motor Eta:
Total Eta:
Consumo energía:
Emisión CO2:
Prec.:

Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
Presión de entrada mínima: 1.5 bar

99221453
MAGNA1 D 100-40 F
2
71.14 m³/h
2.811 m
1.036 kW
52.6 % =Bomba Eta *motor Eta
52.6 % =Eta relativa punto de trabajo
5264 kWh/Año
3000 kg/Año
5.658,00 EUR

Perfil carga
1
2
3
4
Caud
100
75
50
25
Alt.
166
187
199
201
P1
0.966 0.814 0.641 0.446
Total Eta
56.8 57.1 51.5 37.7
Time
525 1314 3066 3855
Consumo energía
507 1069 1967 1721
Cantidad
1
1
1
1

Curva de la bomba

Dibujo de dimensionamiento
eta
[%]

MAGNA1 D 100-40 F, 1*230 V, 50Hz
Q = 71.14 m³/h
H = 2.811 m
Líquido bombeado = Agua fría / agua refrigerente
Densidad = 999.9 kg/m³
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P1 = 1036 W
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PN 6
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99221339 MAGNA1 D 50-60 F 50 Hz
H
[m]

eta
[%]

MAGNA1 D 50-60 F, 1*230 V, 50Hz
Q = 29.04 m³/h
H = 5.4 m
Líquido bombeado = Agua fría / agua refrigerente
Densidad = 999.9 kg/m³
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P1 = 1012 W

0

99221339 MAGNA1 D 50-60 F 50 Hz
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Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Instalación y entrada

Resultados de dimensionamiento

Caudal (Q): 25 m³/hAltura (H): 4 m

Código del producto:
Tipo:
Cantidad:
Caud:
Alt.:
Pot. P1:
Bomb+motor Eta:
Total Eta:
Consumo energía:
Emisión CO2:
Prec.:

Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
Presión de entrada mínima: 1.5 bar

Perfil carga
1
2
3
4
Caud
100
75
50
25
Alt.
143
117
143
152
P1
1.022 0.516 0.516 0.449
Total Eta
38.5 47.2 38.5 23.5
Time
525 1314 3066 3855
Consumo energía
537
678 1582 1733
Cantidad
2
1
1
1

Curva de la bomba

Dibujo de dimensionamiento
eta
[%]

MAGNA1 D 50-60 F, 1*230 V, 50Hz
Q = 29.04 m³/h
H = 5.4 m
Líquido bombeado = Agua fría / agua refrigerente
Densidad = 999.9 kg/m³
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99221339
MAGNA1 D 50-60 F
2
29.04 m³/h ( +16%)
5.4 m ( +35%)
1.012 kW
42.2 % =Bomba Eta *motor Eta
42.2 % =Eta relativa punto de trabajo
4529 kWh/Año
2580 kg/Año
3.601,00 EUR
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P1 = 1012 W
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99221294 MAGNA1 D 40-60 F 50 Hz
H
[m]
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[%]

MAGNA1 D 40-60 F, 1*230 V, 50Hz
Q = 21.38 m³/h
H = 5.647 m
Líquido bombeado = Agua fría / agua refrigerente
Densidad = 999.9 kg/m³
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0.0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Q [m³/h]

P1
[W]
400

350

300

250

200

150

100

50

0

Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.08.001]

P1 = 736.8 W

0

99221294 MAGNA1 D 40-60 F 50 Hz
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Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Instalación y entrada

Resultados de dimensionamiento

Caudal (Q): 18 m³/hAltura (H): 4 m

Código del producto:
Tipo:
Cantidad:
Caud:
Alt.:
Pot. P1:
Bomb+motor Eta:
Total Eta:
Consumo energía:
Emisión CO2:
Prec.:

Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
Presión de entrada mínima: 1.5 bar

99221294
MAGNA1 D 40-60 F
2
21.38 m³/h ( +19%)
5.647 m ( +41%)
0.737 kW
44.6 % =Bomba Eta *motor Eta
44.6 % =Eta relativa punto de trabajo
3069 kWh/Año
1750 kg/Año
2.369,00 EUR

Perfil carga
1
2
3
4
Caud
100
75
50
25
Alt.
144
131
144
150
P1
0.696 0.395 0.353 0.286
Total Eta
41.3 50.1 41.3 26.7
Time
525 1314 3066 3855
Consumo energía
366
520 1082 1102
Cantidad
2
1
1
1

Curva de la bomba

Dibujo de dimensionamiento

H
[m]

eta
[%]

MAGNA1 D 40-60 F, 1*230 V, 50Hz
Q = 21.38 m³/h
H = 5.647 m
Líquido bombeado = Agua fría / agua refrigerente
Densidad = 999.9 kg/m³
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P1 = 736.8 W
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99221293 MAGNA1 D 40-40 F 50 Hz
H
[m]

eta
[%]

MAGNA1 D 40-40 F, 1*230 V, 50Hz
Q = 13.08 m³/h
H = 2.378 m
Líquido bombeado = Agua fría / agua refrigerente
Densidad = 999.9 kg/m³
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Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 47.6 %
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P1 = 178 W

0

99221293 MAGNA1 D 40-40 F 50 Hz
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Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Instalación y entrada

Resultados de dimensionamiento

Caudal (Q): 12 m³/hAltura (H): 2 m

Código del producto:
Tipo:
Cantidad:
Caud:
Alt.:
Pot. P1:
Bomb+motor Eta:
Total Eta:
Consumo energía:
Emisión CO2:
Prec.:

Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
Presión de entrada mínima: 1.5 bar

99221293
MAGNA1 D 40-40 F
2
13.08 m³/h
2.378 m
0.178 kW
47.6 % =Bomba Eta *motor Eta
47.6 % =Eta relativa punto de trabajo
1554 kWh/Año
886 kg/Año
2.157,00 EUR

Perfil carga
1
2
3
4
Caud
100
75
50
25
Alt.
131
163
192
199
P1
0.188 0.188 0.188 0.164
Total Eta
47.9 45.0 35.2 21.1
Time
525 1314 3066 3855
Consumo energía
99
247
576
632
Cantidad
1
1
1
1

Curva de la bomba

Dibujo de dimensionamiento

H
[m]

eta
[%]

MAGNA1 D 40-40 F, 1*230 V, 50Hz
Q = 13.08 m³/h
H = 2.378 m
Líquido bombeado = Agua fría / agua refrigerente
Densidad = 999.9 kg/m³
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P1 = 178 W
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99221269 MAGNA1 32-60 F 50 Hz
H
[m]

eta
[%]

MAGNA1 32-60 F
Q = 4.338 m³/h
H = 4.706 m
Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³
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P1 = 101.8 W

0

99221269 MAGNA1 32-60 F 50 Hz
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Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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1. GENERALITATS
La instal∙lació s'ajustarà en tots els seus punts al contingut del present Projecte, queda
prohibida qualsevol modificació sense l'autorització feta per escrit del Director d'Obra. Tots els
equips que s'utilitzen en la instal∙lació, caldrà que responguin a les característiques tècniques
de models autoritzats per l'Organisme Competent del Ministeri d'Indústria i Energia.

2. CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR‐SE ABANS DE
L'EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
Abans d'iniciar‐se els treballs d'execució de cadascuna de les unitats d'obra, el Director de
l'Execució de l'Obra hi haurà rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, sobre la
base de l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor del projecte. Serà
preceptiva l'acceptació prèvia per part del Director de l'Execució de l'Obra de tots els materials
que constitueixen la unitat d'obra.
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport,
les condicions ambientals de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, si escau.

2.1. DEL SUPORT
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades
prèviament, que poden servir de suport a la nova unitat d'obra.

2.2. AMBIENTALS
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no podran iniciar‐se els
treballs d'execució de la unitat d'obra, hauran d'interrompre's o serà necessari adoptar una
sèrie de mesures protectores.

2.3. DEL CONTRACTISTA
En alguns casos, serà necessària la presentació al Director de l'Execució de l'Obra d'una sèrie
de documents per part del Contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per
ell subcontractada, per realitzar cert tipus de treballs. Per exemple la posada en obra de
sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT), hauran de ser
realitzats per la pròpia empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic.
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3. ESPECIFICACIONS PARTICULARS DELS APARELLS

3.1. TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins dels
edificis. S'han considerat els tipus següents:
‐ Tubs i accessoris de PVC‐U de paret massissa, fabricat segons norma UNE‐EN 1329‐1
‐ Tubs i accessoris de PVC‐U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE‐EN 1453‐1
‐ Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma
UNE‐EN 1451‐1
‐ Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i
accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels
tubs compleixen les normes UNE‐EN corresponents, si és el cas.
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials
com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:
‐ "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de
l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret.
‐ "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris
estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici.
‐ "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D
TUBS DE PVC‐U DE PARET MASSISSA:
Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la
fabricació dels components d'acord amb els requisits de la norma UNEEN 1329‐1
Toleràncies:
‐ Diàmetre exterior:
‐ 32‐40‐50‐63: 0 a 0,2mm.
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‐ 75‐80‐82‐90‐100‐110‐125: 0 a 0,3mm
‐ 140‐160‐180: 0 a 0,4mm
‐ 200‐250: 0 a 0,5mm
‐ 350: 0 a 0,6mm
‐ Gruix parets:
‐ àrea d'aplicació B
‐ 32‐40‐50‐63‐75‐80‐82‐90‐100: 3 a 3,5mm
‐ 110‐125‐140‐160: 3,2 a 3,8mm
‐ 180: 3,6 a 4,2mm
‐ 200: 3,9 a 4,5mm
‐ 250: 4,9 a 5,6mm
‐ 315: 6,2 a 7,1mm
‐ àrea d'aplicació BD
‐ 75‐ 80‐82‐90‐100: 3 a 3,5mm
‐ 110‐125: 3,2 a 3,8mm
‐ 140: 3,5 a 4,1 mm
‐ 160: 4,0 a 4,6 mm
‐ 180: 4,4 a 5,0 mm
‐ 200: 4,9 a 5,6 mm
‐ 250: 6,2 a 7,1 mm
‐ 315: 7,7 a 8,7 mm
TUBS DE PVC‐U DE PARET ESTRUCTURADA:
Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC‐U,
compacte, entre les que s'ha introduït material de PVC‐U escumat o nervis de PVC‐U
compacte, d'acord amb els requisits indicats en la normativa UNE‐EN 1453‐1.
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea
d'aplicació B
Toleràncies:
‐ Diàmetre exterior:
‐ 32‐40‐50‐63: 0 a 0,2mm.
‐ 75‐80‐82‐90‐100‐110‐125: 0 a 0,3mm
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‐ 140‐160‐180: 0 a 0,4mm
‐ 200‐250: 0 a 0,5mm
‐ 350: 0 a 0,6mm
‐ Gruix total de la paret:
‐ 32‐40‐50‐63‐75‐80‐82‐90‐100: 3 a 3,5mm
‐ 110‐125‐140‐160: 3,2 a 3,8mm
‐ 180: 3,6 a 4,2mm
‐ 200: 3,9 a 4,5mm
‐ 250: 4,9 a 5,6mm
‐ 315: 6,2 a 7,1mm
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al
que se li afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d'acord
amb UNE‐EN 1451‐1.
Toleràncies:
‐ Diàmetre exterior:
‐ 32‐40‐50‐63: 0 a 0,3mm.
‐ 75‐80‐90‐100‐110‐125: 0 a 0,4mm
‐ 160: 0 a 0,5mm
‐ 200: 0 a 0,6mm
‐ 250: 0 a 0,8mm
‐ 315: 0 a 1,0 mm
‐ Gruix paret:
‐ Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE‐EN 1451‐1
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
Toleràncies:
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TUBS DE PVC‐U DE PARET MASSISSA:
UNE‐EN 1329‐1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC‐U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios
TUBS DE PVC‐U DE PARET ESTRUCTURADA:
UNE‐EN 1453‐1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de
la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC‐U). Parte 1: Requisitos
para los tubos y el sistema.
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
UNE‐EN 1451‐1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
* UNE‐EN 1451‐1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha
de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal∙lació i posada a
l'obra del tub.
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les
parets, etc.).
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:
‐ Número de la norma (si en té d'obligat compliment)
‐ Nom del fabricant i/o marca comercial
‐ Diàmetre nominal
‐ Gruix mínim de paret
‐ Material
‐ Codi de l'àrea d'aplicació
‐ Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD)
‐ Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació
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‐ Prestacions en clima fred

3.2. ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per
a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos I baixants.
S'han considerat els elements següents:
‐ Accessoris i elements especials per a tubs de PVC‐U de paret massissa
‐ Accessoris i elements especials per a tubs de PVC‐U de paret estructurada
‐ Elements especials per a baixants de fosa grisa
‐ Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
‐ Material
‐ Tipus
‐ Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PVC‐U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE‐EN 1453‐1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de
la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC‐U). Parte 1: Requisitos
para los tubos y el sistema.
PVC‐U DE PARET MASSISSA:
* UNE‐EN 1329‐1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC‐U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios
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* UNE‐EN 1401‐1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado sin presión. Poli‐(cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE‐EN 1456‐1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC‐U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.3. ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per
a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos I baixants.
S'han considerat els elements següents:
‐ Accessoris i elements especials per a tubs de PVC‐U de paret massissa
‐ Accessoris i elements especials per a tubs de PVC‐U de paret estructurada
‐ Elements especials per a baixants de fosa grisa
‐ Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
‐ Material
‐ Tipus
‐ Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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PVC‐U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE‐EN 1453‐1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de
la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC‐U). Parte 1: Requisitos
para los tubos y el sistema.
PVC‐U DE PARET MASSISSA:
* UNE‐EN 1329‐1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC‐U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios
* UNE‐EN 1401‐1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado sin presión. Poli‐(cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE‐EN 1456‐1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC‐U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.4. CONDUCTES RECTANGULARS METÀL∙LICS
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductes rectangulars de planxa d'acer galvanitzat en mòduls de 2 m.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les seves unions longitudinals han de ser encadellades, i els extrems han d'anar amb plecs de
180°.
Les quatre cares han d'anar reforçades amb plec del tipus "punta de diamant".
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a
conseqüència del règim normal de funcionament.
No poden tenir peces interiors soltes.
Les superfícies internes han de ser llises. No han de contaminar l'aire que circula pel seu
interior.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'engròs i amb les corresponents tires d'unió transversal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i de la pluja.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
* UNE‐EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y
accesorios, de sección rectangular. Dimensiones.
* UNE‐EN 1507:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección
rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad.

3.5. UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES
Fan‐coil horitzontal de sostre, sense envoltant, amb entrada d'aire horitzontal, per a connectar
a corrent monofàsic.
Fan‐coil per a recolzar sobre el paviment de tipus consola vertical i per a connectar a corrent
monofàsic.
Fan‐coil de tipus mural per a sistemes d'instal∙lació de dos tubs, per a muntar superficialment,
amb ventiladors centrífugs.
Fan‐coil de sostre de tipus cassete per a sistemes d'instal∙lació de dos tubs, amb 4 vies de
sortida d'aire i per a muntar superficialment, amb ventiladors centrífugs.
Fan‐coil per a acoblar a conductes, per a sistemes d'instal∙lació de 2 o 4 tubs, amb ventiladors
centrífugs.
Ha d'estar format per:
‐ Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini
‐ Ventilador centrífug
‐ Filtre d'aire regenerable
‐ Safata de recollida de condensats
‐ Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements i conté els punts de
fixació de tot el conjunt
Ha d'estar format per:
‐ Bateria intercanviadora amb tub d'aletes de coure o d'alumini
‐ Ventilador centrífug d'una o diverses turbines i 3 velocitats
‐ Filtre d'aire regenerable
‐ Safata de recollida de condensats
‐ Estructura de planxa galvanitzada i aïllada que suporta tots els elements
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‐ Les cares frontal i posterior han d'estar tapades amb cobertes amovibles de planxa d'acer
esmaltada al foc
‐ A la cara superior hi ha una reixeta de sortida d'aire, d'aletes orientables
‐ Hi ha d'haver un commutador d'engegada i de selecció de velocitat de gir del ventilador
Ha d'estar format per:
‐ Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini
‐ Ventilador centrífug d'una turbina i 3 velocitats
‐ Filtre d'aire regenerable
‐ Safata de recollida de condensats
‐ Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements
‐ Carcassa metàl∙lica formada per una envoltant de planxa d'acer amb acabat lacat, amb les
boques d'entrada i sortida d'aire
‐ Circuit de control per a l'arrencada i aturada del ventilador i selecció de la velocitat de gir.
Ha d'estar format per:
‐ Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini
‐ Ventilador centrífug d'una turbina i 3 velocitats
‐ Filtre d'aire regenerable
‐ Safata de recollida de condensats
‐ Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements
‐ Sortides d'aire amb dispositiu per a acoblar conductes
‐ Circuit de control per a l'arrencada i aturada del ventilador i selecció de la velocitat de gir
Ha de tenir les connexions següents:
‐ Entrada i sortida de l'aigua de l'intercanviador
‐ Evacuació de l'aigua condensada
‐ Energia elèctrica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals.
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no
representin cap perill per a les persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'ús negligent que
es pugui donar durant el funcionament normal.
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han d'estar
garantides pels fabricants dels materials respectius.
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Els motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que l'emissivitat de soroll
es mantingui en el nivell més baix possible.
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites
possible.
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua
que pugui condensar‐se sobre superfícies fredes, o pels fluids que puguin perdre els
contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues de l'aparell.
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts,
paper, cotó, capa d'òxid sobre parts metàl∙liques, perlites aïllants o material de reblert.
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell.
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments
mecànics que perjudiquin la seguretat o la protecció contra xocs
elèctrics com a resultat d'un funcionament anormal, o d'una operació negligent. Una fallida en
el cabal del fluid de transmissió de calor o en el funcionament de tots els òrgans de control no
ha de comportar cap risc d'accident.
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal∙lats de manera que qualsevol situació
perillosa no converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi,
a riscos mecànics o a un funcionament perillós.
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil
col∙locar‐les en una posició incorrecta durant el muntatge.
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protección suficient contra els
contactes accidentals amb les parts actives.
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats.
En cap cas els cables han de transmetre esforços a la regleta de connexió.
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N.
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol
característic generalment acceptat per al conductor de terra.
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser
retirades quan es connecten els conductors.
Tensió elèctrica: monofàsica 230 V a.c.
Característiques tècniques:
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
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+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
Temperatura seca de l'aire: 25°C
Humitat relativa: 43%
Pressió de prova de l'intercanviador: >= 4 bar
Tensió elèctrica: 230 V, corrent monofàsic
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en caixes.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE‐EN 60335‐1/A11:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos.
Parte 1: Requisitos generales.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar una placa amb les dades següents:
‐ Nom del fabricant o marca comercial
‐ Designació del model
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‐ Potència nominal absorbida en les condicions normals
‐ Característiques de l'energia d'alimentació
‐ Característiques del motor i del ventilador
‐ Sageta que indiqui de forma inequívoca el sentit de gir del motor
El fabricant ha de subministrar la següent documentació:
‐ Dimensions i característiques generals
‐ Característiques tècniques de cadascun dels components de l'aparell
‐ Esquema elèctric i connexionat
‐ Instruccions de muntatge
‐ Instruccions de posada en marxa, regulació i manteniment
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Sol∙licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que
s'han d'utilitzar.
‐ Control de la documentació tècnica subministrada.
‐ Comprovar que els fan‐coils estiguin identificats, tinguin placa de característiques i
compleixin els requisits especificats en projecte. Comprovar:
‐ Fan‐coil: marca, model, nº de sèrie, potència, tensió. Ventiladors: tipus de filtre, cabals, tipus
de vàlvules, frigories/hora, kCalories/hora.
‐ Instal∙lació elèctrica: tipus de proteccions elèctriques. Secció i aïllaments de cables.
‐ Realització d'informe amb els resultats del control efectuat als fan‐coils rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del
mostreig ha d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal∙ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.
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3.6. REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES
HORITZONTALS
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Reixetes d'impulsió d'alumini per a fixar al bastiment o recolzar sobre aquest.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions,
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal∙lació.
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a
conseqüència del règim normal de funcionament
No han de contaminar l'aire que circula a través seu
Si la reixeta és per a fixar al bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl∙lic de perfil
angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser fixat al bastiment de muntatge.
Si la reixeta és per a recolzar sobre el bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl∙lic
de perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser recolzat al bastiment de
muntatge.
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si.
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçària
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).

3.7. TERMÒMETRES
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Termòmetre bimetàl∙lic, de contacte o amb beina roscada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar protegit contra la corrosió.
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Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la temperatura, protegit de l'exterior, amb
una esfera graduada i una agulla de lectura.
El termòmetre de contacte ha de portar ha de portar una abraçadora acoplable.
Diàmetre de l'esfera: 65 mm
Escala de temperatura: de 0 a 120º C.
TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA:
La beina ha d'estar construida amb material metàl∙lic inoxidable.
La beina ha de ser estanca a una pressió hidràulica igual a 1,5 vegades la de servei.
La llargària de la veina ha de ser l'especificada en la DT. Diàmetre de la rosca: 1/2"
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA:
Subministrament: En caixes, amb la corresponent rosca.
TERMÒMETRE DE CONTACTE:
Subministrament: En caixes, amb la corresponent abaraçadora.
CONDICIONS GENERALS:
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
‐ Nom del fabricant o marca comercial
Ha de dur les instruccions d'instal∙lació i muntatge corresponents.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Sol∙licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
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‐ Control de la documentació tècnica subministrada.
‐ Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques de
càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.
‐ Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, sensibilitat,
resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques i referències.
‐ Control específic dels elements:
‐ Tipus
‐ Escala i diàmetre
‐ Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal∙ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

3.8. ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Termòstats d'ambient amb doble contacte per a muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'actuar quan la temperatura ambient del local arriba a la temperatura seleccionada a la
regleta de selecció.
Ha de portar incorporat un element per seleccionar la temperatura desitjada.
Temperatura de treball: 5° ‐ 30°C
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Sol∙licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
‐ Control de la documentació tècnica subministrada.
‐ Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques de
càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.
‐ Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, sensibilitat,
resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques i referències.
‐ Control específic dels elements:
‐ Cicles d'obertura/Tancament
‐ Interval de regulació i escala
‐ Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal∙ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

3.9. ESTACIONS DE CONTROL, CENTRE DE CONTROL I COMUNICACIÓ PER A
REGULACIÓ I CONTROL D'INSTAL∙LACIONS
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal∙lacions.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
‐ Controladors locals
‐ Pantalles LCD de presa de dades local
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de
l'element han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el model.
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les
especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements
són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s'integrin.
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Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal∙lació, ús normal o
manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal∙lació que l'envolten.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui
suportar, sense precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment.
El fabricant es el responsable de que els elements ofereixin les garanties degudes pel que fa a
la qualitat, seguretat i funcionament, segons el previst en les condicions de la DT.
Tots els elements que constitueixen l'element han de ser compatibles entre sí.
En cas de fallada, cap component ha d'emetre ni flames, ni gasos. Tots els materials aïllants
protectors contra xocs elèctrics han de ser autoextingibles, amb baixa emissivitat de fums i
lliures d'halogenurs.
Grau de protecció mínim: IP30
Temperatura de funcionament: 0ºC‐45ºC
Humitat de funcionament: 5%‐90%
CONTROLADORS LOCALS:
Ha de poder connectar‐se a les entrades i sortides, al bus de dades i a
l'alimentació, sense que es produeixen interferències elèctriques als circuit elèctric o de dades.
Els borns d'entrada, sortida, bus de dades i alimentació has d'estar identificats en el xassís de
manera permanent.
Ha de tenir incorporat internament o externament el sistema d'alimentació per a una tensió de
230V c.a. i 50Hz
El nombre d'entrades i sortides ha de coincidir amb el indicat a la DT
La programació especifica del controlador ha d'estar introduïda al sistema de
memòria interna i provat el seu funcionament, segons les especificacions de la DT i aprovada
per la DF .
El sistema de memòria interna ha de ser capaç de mantenir intactes les dades durant un
terminin mínim de 15 hores en cas de fallada de tensió d'alimentació.
PANTALLES LCD DE PRESSA DE DADES LOCAL:
Ha de ser compatible amb el controlador sobre el que s'ha d'instal∙lar.
Els seus caràcters han de ser llegibles amb una il∙luminació de 0 lux a 30 cm.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i
dins l'embalatge original.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles
necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Sol∙licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
‐ Control de la documentació tècnica subministrada.
‐ Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques de
càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.
‐ Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, sensibilitat,
resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques i referències.
‐ Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal∙ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

3.10.

CABLEJAT INSTAL∙LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cables per a bus de dades i materials per a l’execució de la instal∙lació elèctrica de punts de
control per a la regulació, control, supervisió i gestió d’instal∙lacions.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Cables per a bus de dades
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‐ Material per a la instal∙lació elèctrica de punts de control
MATERIAL PER A LA INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL:
Es composa de tubs rígids o flexibles i cables necessaris per a la realització de la instal∙lació
elèctrica del punt de control.
Els tubs han de complir la norma UNE_EN 50‐086‐95 (1) “Sistemas de tubos para instalaciones
eléctricas” i amb el “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.”
Els conductors han de complir amb la norma UNE 21‐022‐82 “Conductores de cables aislados.”
i amb el “ Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.”
CABLES DE DADES:
Aquests cables han d’estar constituïts per conductors multifilars de coure de 0,91 mm de dià
metre llis i recuit, aïllats amb una capa extruïda de polietilè sòlid colorat segons clau i disposats
a parells. Els conductors han de ser rígids de coure electrolític pur, amb un bo trefilatge i
uniformement recuit, de secció perfectament circular i uniforme. La superfície ha de ser llisa,
neta i brillant i ha d’esar exempta d’escates, esquerdes o qualsevol altre tipus de defecte.
Per a l’aïllament dels conductors s’ha d’emprar polietilè d’ alta densitat i alt pes molecular.
Cada conductor s’ha d’aïllar amb una capa contínua de polietilè sense porus ni cap defecte. Els
fils aïllats s’han de torsionar en parells amb un pas adequat i amb un codi de colors per
distingir‐los. Cadascú dels aparells s’ha d’encintar individualment amb una cinta de poliester
aplicada helicoidalment amb un cavalcament adequat i altra cinta d’ alumini‐poliester ( de
0,025 mm el fruix de poliester i 0,023 mm l’alumini) aplicada també helicoidalment i amb un
cavalcament adequat.
La coberta de protecció és de tipus anti‐ignífuga i ha de constar d’una pantalla d’ alumini i una
coberta de termoplàstic ignífug envoltant al nucli. Sobre la cinta envoltant s’ha de disposar una
cinta d’alumini aplicada longitudinalment i cavalcada d’un gruix de 0,2 mm i un cavalcament mí
nim de 6,5 mm. Sota la mateixa s’ha d’aplicar un conductor de 0,4 mm de diàmetre per a
continuïtat de pantalla.
Les característiques elèctriques dels conductors a 20ºC han de ser les següents:
‐ Resistència òhmica en c.c a 10 kHz i per bucle: <= 16,3 Ohms 10%
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Bobines normalitzades i degudament protegides, de manera que no s’alterin
les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humt iats, raigs de sol i
dins del embalatge original.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE‐EN 50086 1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Requisitos generales.
UNE‐EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.

3.11.

ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per
al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal∙lació
en cap de les seves aplicacions.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
‐ Material
‐ Tipus
‐ Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.12.

TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs d'acer negre ST‐35 sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de ser recte.
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del
diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.
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Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers
relleus, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, amb una amplària màxima de
0,8 mm.
Característiques dimensionals:

Llargària: 4 ‐ 8 m
Qualitat de l'acer (DIN 1629): ST‐35
Resistència a tracció de l'acer ST‐35 (DIN 1629): 350 ‐ 450 N/mm2
Composició química de l'acer ST‐35 (DIN 1629):
‐ Carboni: <= 0,18%
‐ Fòsfor: <= 0,05%
‐ Sofre: <= 0,05%
Pressió de treball (UNE 19‐002): <= 20 bar
Pressió de prova hidràulica (UNE 19‐002): >= 32 bar
Toleràncies:
Llargària:
‐ Per a tubs de llargària <= 6 m: + 10 mm, ‐ 0 mm
‐ Per a tubs de llargària > 6 m: + 15 mm, ‐ 0 mm
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2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Han de quedar protegits de les humitats.
S'han d'apilar horitzontalment i paral∙lelament sobre superfícies planes.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium‐weight suitable for screwing.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Sol∙licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
‐ Control de la documentació tècnica subministrada.
‐ Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
‐ Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la
instal∙lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
‐ Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
‐ Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió
nominal)
‐ Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no estigui
adequadament identificat.

3.13.
AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES
ELASTOMÈRIQUES
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a tubs d'aigua freda o calenta.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d'apreciar els alveols propis de l'escuma.
El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin desenvolupar
microorganismes.
No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès.
No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una acumulació
accidental del condensat.
Llargària: 2 m
Conductivitat tèrmica a 20°C: <= 0,041 W/m K
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs freds: >= 10°C
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs calents: 40°C ‐ 65°C
Reacció contra el foc (UNE 53‐127): Autoextingible
Les característiques anteriors es determinaran segons el RITE "Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios".
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats en paquets.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra
les pluges, les humitats i els impactes.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión de
probetas en posición horizontal sometidas a una llama pequeña.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Sol∙licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
‐ Contrastar la documentació amb els materials i amb els requisits tèrmics del projecte.
(temperatures màximes i mínimes, i espessors).
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‐ Control de la documentació tècnica subministrada.
‐ Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig de cada tipus d'aïllament i tipus d'instal∙lació a aïllar.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar material que no reuneixi les condicions d'espessor i característiques
tèrmiques requerides en la instal∙lació a aïllar.
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

3.14.

RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Recobriment de l'aïllament tèrmic de canonades mitjançant planxa d'alumini.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La planxa ha de tenir les arestes rectes, les cares llises i no ha de tenir cops, deformacions ni
altres defectes.
Tipus d'alumini (UNE‐EN 485‐2): EN AW‐1200(Al 99,9)
Les característiques de l'alumini han de correspondre a les especificacions de la norma UNE‐EN
485‐2
Toleràncies:
‐ Gruix: ± 0,1 mm
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En planxes de 2 m de llargària o en bobines de 70 a 100 m de llargària.
Emmagatzematge: Les planxes, apilades sobre superfícies planes i protegides contra els
impactes, i les bobines col∙locades horitzontalment sobre superfícies planes i protegides contra
els impactes.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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3.15.

ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions,
reduccions, etc.), utilitzats en instal∙lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució
de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
‐ Material
‐ Tipus
‐ Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

3.16.

ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
‐ Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal∙lació en cap de les seves
aplicacions.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
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‐ Material
‐ Tipus
‐ Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

3.17.

VÀLVULES DE BOLA

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl∙lic o
de material sintètic
‐ Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola
‐ Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola
‐ S'han considerat els sistemes d'unió següents:
‐ Connexions per a roscar
‐ Per a muntar amb brides
‐ Per a encolar
‐ Per muntar amb accessoris a pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on
s'instal∙laran.
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir
concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003,
de 7 de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del
aigua que circularà.
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta
per al tipus de fluid de la canonada on s'instal∙larà, a la temperatura i pressió previstes.
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El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que
es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i
temperatura de treball.
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels
tubs als quals es connecta.
En el cos ha d'haver‐hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
‐ Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
‐ Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de
connexió.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VÀLVULES METÀL∙LIQUES:
* UNE‐EN 736‐1:1996 Válvulas. Terminologia. Parte 1: Determinación de los tipos de válvulas.
* UNE‐EN 736‐2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las
válvulas.
* UNE‐EN 736‐3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.
* UNE‐EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención
y regulación de acero.
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:
UNE‐EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos
(ISO 16135:2006).
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
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3.18.

VÀLVULES DE TRES VIES MOTORITZADES

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de regulació de tres vies motoritzades, de bronze, de llautó o de fosa de 6, 10 i 16 bar
de pressió nominal amb connexió per rosca o brides.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Vàlvula de regulació automàtica, formada per:
‐ Cos amb les tres connexions fent T.
‐ Sistema de tancament.
‐ Accionament per servomotor elèctric.
‐ Assentaments d'estanquitat per sistema de tancament.
‐ Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament.
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de
l'element han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el model.
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les
especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements
són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s'integrin.
El sistema de tancament ha de posar en comunicació la boca de sortida amb les altres dues
d'entrada, regulant més o menys la secció lliure d'aquestes.
El cos de la vàlvula ha de portar una indicació del sentit de circulació del fluid, i la pressió de
treball de la vàlvula.
La carcassa del servomotor ha de portar grafiat l'esquema de connexionat, la tensió
d'alimentació i la potència.
Pressió de prova:
‐ Pressió nominal 6 bar: >= 9 bar
‐ Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
‐ Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
Característiques del servomotor:
‐ Grau de protecció mínim: IP 40
‐ Temperatura de treball: 0‐50ºC
‐ Humitat ambient: < 90%
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
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El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles
necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment.
Les rosques han de portar uns protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i
dins l'embalatge original.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002

3.19.

FILTRES

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Filtres coladors per a muntar entre tubs.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Filtres roscats.
‐ Filtres per a muntar amb brides
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un element metàl∙lic que conté al seu interior l'element filtrant.
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.
Ha de ser resistent a la corrosió.
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal∙lació.
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni
ha de tenir d'altres defectes superficials.
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva
qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
‐ Nom del fabricant o marca comercial
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‐ Pressió nominal
‐ Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre
FILTRES ROSCATS:
Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs.
Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, mitjançant
rosca.
FILTRES EMBRIDATS:
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre tubs.
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
S'ha de subministrar amb les boques de connexió tapades.
L'element filtrant ha d'estar en el seu interior o bé s'ha de subministrar aparat.
L'element que va amb rosca s'ha de subministrar amb la rosca corresponent.
Ha de dur les instruccions d'instal∙lació i muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

3.20.

CONDUCTES RECTANGULARS METÀL∙LICS

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conducte per a transport d'aire en instal∙lacions de climatització de planxa d'hacer galvanitzat,
fibra mineral o poliisocianurat, muntat. S'han considerat els tipus de col∙locació següents:
‐ Conductes metàl∙lics penjats del sostre
‐ Conductes metàl∙lics penjats de la paret
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Conductes metàl∙lics:
‐ Col∙locació dels suports per als conductes
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‐ Col∙locació dels conductes unint‐los amb tires
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel
fabricant. El conducte col∙locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment
de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament
aprovats per aquest.
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que
grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha
de ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10°
respecte a la vertical. Els suports s'han de col∙locar a prop de les unions entre els trams.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal∙lacions
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.
CONDUCTES METÀL∙LICS:
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal
subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent‐hi un doblec, a cada conducte.
Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets
del conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons.
Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del
suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La
distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió
s'ha de fer per punts de soldadura.
El suport del conducte ha de quedar encastat en la paret o en el sostre, segons quina sigui la
seva situació.
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE‐EN 12236). Ha de complir
Distància màxima permesa entre suports verticals:
‐ Per a conductes de fins a 2 m de perímetre: =< 8 m
‐ Per a conductes de perímetre superior a 2 m: =< 4 m
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col∙locació. Es tindrà cura de no
embrutar els conductes durant les operacions de muntatge.
Un cop instal∙lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície instal∙lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE‐EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos.
Requisitos de resistencia.
CONDUCTES METÀL∙LICS:
UNE‐EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios,
de sección rectangular. Dimensiones.

3.21.

AÏLLAMENT TÈRMIC DE CONDUCTES

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aïllament tèrmic per a conductes.
S'han considerat els tipus de col∙locació següents:
‐ Muntat interiorment
‐ Muntat exteriorment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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‐ Neteja de superfícies a recobrir
‐ Fixació de l'aïllament als conductes
CONDICIONS GENERALS:
La zona per recobrir ha de ser la reflectida en la DT o la indicada per la DF.
En cap cas l'aïllament ha d'interferir amb parts mòbils dels components aïllats.
AÏLLAMENT MUNTAT INTERIORMENT:
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'interior del conducte, adherit a les parets per la cara que no té
recobriment, per mitjà d'adhesiu.
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament comprimits i s'han
de segellar amb adhesiu.
AÏLLAMENT MUNTAT EXTERIORMENT:
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'exterior del conducte, en contacte amb les parets per la cara sense
recobriment.
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament comprimits i s'han
de segellar amb cinta autoadhesiva UNE 100‐106.
Els suports del conducte han de quedar a l'exterior de l'aïllament per a evitar el pont tèrmic.
L'aïllament per utilitzar a la zona de contacte amb el suport ha de ser de tipus dur.
Cal fer un assentament continuat i segur sobre la superfície que s'ha d'aïllar tot procurant,
però, mantenir‐ne el gruix sense cap pressió que el faci disminuir.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col∙locar l'aïllament, s'ha de netejar la superfície del conducte de brosses, òxids, etc.,
i s'ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE). Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican
determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
* UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.
* UNE 100171:1992 ERRATUM Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.
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* UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos.

3.22.

HUMIDIFICADORS

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002

3.23.

UNITAT DE TRACTAMENT D'AIRE

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Unitat de tractament d'aire col∙locada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Replanteig de la unitat d'obra
‐ Fixació de la unitat en el seu emplaçament definitiu
‐ Connexió amb els circuits d'aigua de les unitats centrals de producció
‐ Connexió amb la xarxa de conductes d'aire
‐ Connexió amb la xarxa de recollida de condensats
‐ Connexió amb la xarxa elèctrica
‐ Connexió amb la xarxa de control
‐ Posada en marxa de l'equip
‐ Prova de servei
‐ Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials d'instal∙lació, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d'emplaçament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar connectat al conducte al que dóna servei. La unió amb el conducte ha de ser
estanca.
Ha d'estar connectat al circuit d'aigua de la instal∙lació centralitzada de condicionament.
La sortida de condensats, quan n'hi hagi, ha d'estar connectada a la xarxa corresponent.
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Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques.
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control,
amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que
compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.
L'espai lliure d'accés a l'aparell ha de ser suficient per a permetre d'extreure i manipular el
filtre, i fer el manteniment general de l'aparell.
Les portes d'accés a les bateries, filtres i ventiladors han d'obrir i tancar correctament. Han
d'ajustar amb el bastiment, i han de ser estanques a l'aire.
Els tubs han d'anar col∙locats sobre suports adients.
No s'han de transmetre esforços entre l'aparell i els elements de la instal∙lació.
Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats.
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls
inacceptables.
Toleràncies d'instal∙lació:
‐ Posició: ± 20 mm
‐ Nivell: ± 2 mm
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
L'estanquitat de les unions s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip, o en el
seu defecte amb mètodes aprovats pel fabricant.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
No s'han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les unions.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de
reparació o substitució.
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets
antivibratoris, filtres, etc. han d'instal∙lar‐se abans de la part desmuntable de connexió, cap a la
xarxa de distribució.
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La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal∙lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
UNE‐EN 13053:2007 Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire.
Clasificación y rendimientos de unidades, componentes y secciones.
UNE‐EN 1886:1999 Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire.
Rendimiento mecánico.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
‐ Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal∙lació.
‐ Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
‐ Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al
ventilador.
‐ Control específic dels ventiladors:
‐ Control de la situació dels ventiladors
‐ Verificació de la no existència de sorolls anormals
‐ Actuació elements de control (si n'hi ha)
‐ Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a
la venda de béns de consum.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Control específic dels ventiladors:
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‐ Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3
/s), soroll (dBA)
‐ Manteniment de la instal∙lació.
‐ Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

3.24.

UNITAT DE TRACTAMENT D'AIRE

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Unitat de tractament d'aire col∙locada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Replanteig de la unitat d'obra
‐ Fixació de la unitat en el seu emplaçament definitiu
‐ Connexió amb els circuits d'aigua de les unitats centrals de producció
‐ Connexió amb la xarxa de conductes d'aire
‐ Connexió amb la xarxa de recollida de condensats
‐ Connexió amb la xarxa elèctrica
‐ Connexió amb la xarxa de control
‐ Posada en marxa de l'equip
‐ Prova de servei
‐ Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials d'instal∙lació, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d'emplaçament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar connectat al conducte al que dóna servei. La unió amb el conducte ha de ser
estanca.
Ha d'estar connectat al circuit d'aigua de la instal∙lació centralitzada de condicionament.
La sortida de condensats, quan n'hi hagi, ha d'estar connectada a la xarxa corresponent.
Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques.
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Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control,
amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que
compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.
L'espai lliure d'accés a l'aparell ha de ser suficient per a permetre d'extreure i manipular el
filtre, i fer el manteniment general de l'aparell.
Les portes d'accés a les bateries, filtres i ventiladors han d'obrir i tancar correctament. Han
d'ajustar amb el bastiment, i han de ser estanques a l'aire.
Els tubs han d'anar col∙locats sobre suports adients.
No s'han de transmetre esforços entre l'aparell i els elements de la instal∙lació.
Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats.
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls
inacceptables.
Toleràncies d'instal∙lació:
‐ Posició: ± 20 mm
‐ Nivell: ± 2 mm
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
L'estanquitat de les unions s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip, o en el
seu defecte amb mètodes aprovats pel fabricant.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
No s'han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les unions.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de
reparació o substitució.
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets
antivibratoris, filtres, etc. han d'instal∙lar‐se abans de la part desmuntable de connexió, cap a la
xarxa de distribució.
La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal especialitzat.
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Un cop instal∙lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
UNE‐EN 13053:2007 Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Clasificación y
rendimientos de unidades, componentes y secciones.
UNE‐EN 1886:1999 Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Rendimiento
mecánico.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
‐ Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la
instal∙lació.
‐ Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
‐ Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que
l'exigida al ventilador.
‐ Control específic dels ventiladors:
‐ Control de la situació dels ventiladors
‐ Verificació de la no existència de sorolls anormals
‐ Actuació elements de control (si n'hi ha)
‐ Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a
la venda de béns de consum.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Control específic dels ventiladors:
‐ Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3
/s), soroll (dBA)
‐ Manteniment de la instal∙lació.
203

Projecte substitució sistema de producció de fred i calor edifici Tanatori Funerària de Terrassa

‐ Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

3.25.
REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES
HORITZONTALS
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.
S'han considerat els tipus de col∙locació següents:
‐ Fixades al bastiment
‐ Recolzades sobre el bastidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reixetes fixades al bastiment:
‐ Col∙locació del bastiment de muntatge
‐ Fixació de la reixeta al bastiment
Reixetes recolzades sobre bastiment:
‐ Col∙locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per
mitjà del marc collat amb visos o a pressió.
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir
una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part
inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra.
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual
a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col∙locada a una distancia mínima de 2 m del terra,
mesurada respecte a la seva part inferior.
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2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col∙locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

3.26.

SILENCIADORS RECTANGULARS DE CEL∙LES

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Silenciadors per a instal∙lacions de ventilació, col∙locats.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
‐ Silenciadors rectangulars de cel∙les
‐ Silenciadors cilíndrics
S'han considerat els tipus de col∙locació següents:
‐ Silenciadors muntats als extrems de conductes o màquines
‐ Silenciadors fixats a elements de la construcció, per a sales de màquines o sales tècniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Preparació de la zona de treball
‐ Desembalatge i inspecció del material subministrat
‐ Replanteig de la unitat d'obra d'acord amb la DT del projecte i la DT del fabricant
‐ Col∙locació del silenciador en la seva posició definitiva
‐ Comprovació de la partida d'obra executada
‐ Retirada de l'obra dels embalatges, restes de materials, etc i disposició d'aquests per a la
correcta gestió de residus.
CONDICIONS GENERALS:
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal∙lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
SILENCIADORS MUNTATS A L'EXTREM DE CONDUCTES O MÀQUINES:
El silenciador ha d'anar fixat al conducte, als aparells o als accessoris de la conducció, al llarg
de tot el perímetre.
La unió del silenciador ha de ser estanca al llarg de tot el perímetre.
SILENCIADORS FIXATS A ELEMENTS DE LA CONSTRUCCIÓ:
El junt entre el silenciador i l'obra ha de ser estanc.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació.
La col∙locació s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop col∙locat es procedirà a la retirada de l'obra, de tots els materials sobrants, com ara
embalatges, retalls de junts, etc.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

3.27.

MANIGUETS ANTIVIBRATORIS FLEXIBLES

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Maniguets antivibratoris col∙locats entre les canonades i els equips.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
‐ Maniguet antivibratori flexible d'acer inoxidable, col∙locat superficialment i soldat per
capil∙laritat.
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‐ Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col∙locat superficialment i amb els extrems roscats
‐ Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col∙locat superficialment i amb els extrems embridats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Replanteig de la unitat d'obra
‐ Muntatge en la seva posició definitiva
‐ Execució de totes les unions i soldadures necessàries
‐ Retirada de l'obra de retalls de tubs, restes de soldadura, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal∙lació han de ser compatibles entre si.
La distància entre el maniguet i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n
el muntatge i el desmuntatge.
Els eixos del maniguet i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el maniguet.
La presència del maniguet no ha de provocar alteracions apreciables en el règim hidràulic de la
canonada.
Toleràncies d'execució:
‐ Posició: ± 10 mm
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació.
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Un cop instal∙lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

3.28.

VÀLVULES D'EQUILIBRAT

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules d'equilibrat automàtic, muntades superficialment roscades o embridades.
S'han considerat els tipus de vàlvules següents:
‐ Vàlvules reguladores de cabal
‐ Vàlvules reguladores de cabal i pressió diferencial
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Replanteig de la unitat d'obra
‐ Neteja de l'interior dels tubs
‐ Connexió de la vàlvula a la xarxa
‐ Prova de funcionament
‐ Prova d'estanquitat
‐ Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Preferentment ha d'anar muntada en la canonada de retorn del circuit.
Les parts de la vàlvula que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre la vàlvula i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el
desmuntatge i manteniment.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula.
La brida ha de fer una pressió uniforme sobre l'element d'estanquitat. Les unions han de ser
estanques.
El sentit de circulació del fluid a dintre de la vàlvula ha de coincidir amb la marca gravada al cos
de la vàlvula.
Tots els materials que intervenen en la instal∙lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Toleràncies d'execució:
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‐ Posició: ± 10 mm.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de la vàlvula corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Les proves sobre la vàlvula muntada han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal∙lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

3.29.

FILTRES

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Col∙locació i fixació de la peça a la canonada
‐ Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de portar una placa metàl∙lica d'identificació per a localització en l'esquema de la
instal∙lació.
Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el
desmuntatge i manteniment.
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.
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S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre.
Les unions han de ser estanques.
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al cos.
Tots els materials que intervenen en la instal∙lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar feta la prova de la instal∙lació.
Toleràncies d'execució:
‐ Posició: ± 10 mm
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques.
L'estanquitat de les unions embridades o les de tuberies d'extrems ranurats s'ha
d'aconseguir amb els junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts expressament aprovats
per aquest.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Un cop instal∙lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
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3.30.
DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL∙LACIONS DE
CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col∙locació d'elements d'instal∙lacions de climatització, calefacció i ventilació
mecànica.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
‐ Desmuntatge de calderes
‐ Arrencada de radiador
‐ Arrencada de tubs de calefacció
‐ Arrencada d'unitat exterior d'aire condicionat
‐ Arrencada d'unitat interior d'aire condicionat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Operacions de preparació
‐ Desmuntatge o arrencada dels elements
‐ Enderroc dels fonaments si es el cas
‐ Neteja de la superfície de les restes de runa
‐ Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i
dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
‐ Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que
indica la DT, descàrrega i classificació
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per
a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com
ara grues, cistelles, etc.
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Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un
element elèctric, l'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment
protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar‐se intactes, segons s'indiqui en la DT o
en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35
cm i la seva alçària és <= 2 m.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador per la DF i per la comissió de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les
feines, l'empresa encarregada d'executar‐les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser
aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats
abans de començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protección individuals i
col∙lectives establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar
eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i
senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més
aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.
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Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL∙LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ,
CALEFACCIÓ O
VENTILACIÓ:
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.
ARRENCADA DE TUB DE CALEFACCIÓ:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE SUPERFICIAL:
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con
riesgo de amianto.
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31
de octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el
artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas
complementarias al citado Reglamento
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en
obra.

3.31.

FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL∙LACIONS

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o aparells
d'instal∙lacions.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Replanteig i marcat dels forats
‐ Obertura dels forats
‐ Verificació de la posició dels elements que travessin la paret o el sostre
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CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar fet al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ,
aprovades per la DF.
L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col∙locat a la posició correcta en
condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de
la paret.
Separació als brancals: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
‐ Replanteig: ± 10 mm
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.32.

ALTRES EQUIPS

La resta d'equips no mencionats en els apartats anteriors, caldrà que s'adaptin a la ITE‐04 del
RITE.
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4. CONDICIONS QUE HA DE TENIR L'EMPRESA INSTAL∙LADORA
L'Empresa que realitzarà la instal∙lació, complirà amb la condició i qualificació Empresarial
d'Empresa Instal∙ladora, concedida pel Ministeri d'Indústria i Energia. L'Empresa Instal∙ladora
serà responsable de la bona marxa dels treballs de la instal∙lació que es portaran a terme,
d'acord amb les Normes de qualitat pròpies del Sector.
Serà responsable del seu personal en quan a possibles accidents, i de possibles perjudicis a
terceres persones durant l'execució dels treballs. Caldrà està al corrent en el pagament de
Càrregues Socials, Segurs Socials i altres obligacions exigides per la Legislació Laboral Vigent.
Facilitarà al Director d'Obra, quants aclariments li sol∙liciti sobre la marxa dels treballs i estarà a
les seves ordres en qualsevol moment.

5. RECLAMACIONS CONTRA EL DIRECTOR D'OBRA
Les reclamacions seran realitzades davant la propietat, a través de la mateixa si són de caràcter
econòmic.
Contra disposicions de tipus tècnic o facultatiu, no s'acceptarà cap tipus de reclamació.

6. TREBALLS DEFECTUOSOS
El Director d'Obra podrà ordenar l'enderroc de qualsevol part defectuosa de la instal∙lació, així
també la substitució d'elements defectuosos, sense dret a cap compensació econòmica.

7. DIRECCIÓ DELS TREBALLS
Tota la direcció dels treballs serà efectuada pel Director d'Obra.

Article 18. Condicions dels equips i materials. 1 . 1. Els equips i materials que s'incorporin amb
caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, duran el marcat CE, sempre que
s'hagi establert la seva entrada en vigor, de conformitat amb la normativa vigent. 2. La
certificació de conformitat dels equips i materials, amb els reglaments aplicables i amb la
legislació vigent, es realitzarà mitjançant els procediments establerts en la normativa
corresponent.
S'acceptaran les marques, segells, certificacions de conformitat o altres distintius de qualitat
voluntaris, legalment concedits en qualsevol Estat membre de la Unió Europea, en un Estat
integrant de l'Associació Europea de Lliure Comerç que sigui part contractant de l'Acord sobre
l'Espai Econòmic Europeu, o a Turquia, sempre que es reconegui per
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l'Administració pública competent que es garanteixen un nivell de seguretat de les persones,
els béns o el medi ambient, equivalent a les normes aplicables a Espanya. 2 . 3. S'acceptaran,
per a la seva instal∙lació i ús en els edificis subjectes a aquest reglament, els productes
procedents d'altres Estats membres de la Unió Europea o d'un Estat integrant de l'Associació
Europea de Lliure Comerç que sigui part contractant de l'Espai Econòmic Europeu, o de
Turquia que compleixin l'exigit en l'apartat 2 d'aquest article. CAPÍTOL IV Condicions per a
l'execució de les instal∙lacions tèrmiques
Article 19. Generalitats. 1 . 1. L'execució de les instal∙lacions subjectes a aquest RITE es
realitzarà per empreses instal∙ladores autoritzades. 2 . 2. L'execució de les instal∙lacions
tèrmiques que requereixi la realització d'un projecte, d'acord amb l'article 15, ha d'efectuar‐se
sota l'adreça d'un tècnic titulat competent, en funcions de director de la instal∙lació. 3 . 3.
L'execució de les instal∙lacions tèrmiques es portarà a terme amb subjecció al projecte o
memoria tècnica, segons correspongui, i s'ajustarà a la normativa vigent i a les normes de la
bona pràctica. 4 . 4. Les preinstalaciones, enteses com instal∙lacions especificades però no
muntades parcial o totalment, han de ser executades d'acord al projecte o memòria tècnica
que les va dissenyar i dimensionó. 5 . 5. Les modificacions que es poguessin realitzar al
projecte o memòria tècnica s'autoritzaran i documentaran, per l'instal∙lador autoritzat o el
director de la instal∙lació, quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva, prèvia
conformitat de la propietat. 6 . 6. L'instal∙lador autoritzat o el director de la instal∙lació, quan la
participació d'aquest últim sigui preceptiva, realitzaran els controls relatius a: a) control de la
recepció en obra d'equips i materials; b) control de l'execució de la instal∙lació; c) control de la
instal∙lació acabada.
Article 20. Recepció en obra d'equips i materials. 1. Generalitats: a) El control de recepció té
per objecte comprovar que les característiques tècniques dels equips i materials subministrats
satisfan l'exigit en el projecte o memòria tècnica mitjançant: i. control de la documentació dels
subministraments; ii. control mitjançant distintius de qualitat, en els termes de l'article 18.3
d'aquest reglament; iii. control mitjançant assajos i proves. b) En el plec de condicions
tècniques del projecte o en la memòria tècnica s'indicaran les condicions particulars de control
per a la recepció dels equips i materials de les instal∙lacions tèrmiques. c) L'instal∙lador
autoritzat o el director de la instal∙lació, quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva,
han de comprovar que els equips i materials rebuts: i. corresponen als especificats en el plec
de condicions del projecte o en la memòria tècnica; ii. disposen de la documentació exigida; iii.
compleixen amb les propietats exigides en el projecte o memòria tècnica; iv. han estat
sotmesos als assajos i proves exigits per la normativa en vigor o quan així s'estableixi en el plec
de condicions. 2. Control de la documentació dels subministraments. L'instal∙lador autoritzat o
el director de la instal∙lació, quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva, verificaran la
documentació proporcionada pels subministradors dels equips i materials que lliuraran els
documents d'identificació exigits per les disposicions d'obligat compliment i pel projecte o
memòria tècnica. En qualsevol cas, aquesta documentació comprendrà almenys els següents
documents: a) documents d'origen, fulla de subministrament i etiquetatge; b) còpia del
certificat de garantia del fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties en
la venda de béns de consum; c) documents de conformitat o autoritzacions administratives
exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcat CE, quan sigui
pertinent, d'acord amb les disposicions que siguin transposició de les directives europees que
afectin als productes subministrats. 1 . 3. Control de recepció mitjançant distintius de cali‐
doneu.?L'instal∙lador autoritzat i el director de la instal∙lació, quan la participación d'aquest
últim sigui preceptiva, verificaran que la documentació proporcionada pels subministradors
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sobre els distintius de qualitat que ostentin els equips o materials subministrats, que assegurin
les característiques tècniques exigides en el projecte o memòria tècnica sigui correcta i
suficient per a l'acceptació dels equips i materials emparats per ella. 2 . 4. Control de recepció
mitjançant assajos i prue‐bas.?Per a verificar el compliment de les exigències tècniques del
RITE, pot ser necessari, en determinats casos i per a aquells materials o equips que no estiguin
obligats al marcat CE corresponent, realitzar assajos i proves sobre alguns productes, segons
l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l'especificat en el projecte o memòria
tècnica o ordenat per l'instal∙lador autoritzat o el director de la instal∙lació, quan la
participación d'aquest últim sigui preceptiva.
Article 21. Control de l'execució de la instal∙lació. 1 . 1. El control de l'execució de les
instal∙lacions es realitzarà d'acord amb les especificacions tècniques del projecte o memòria
tècnica, i les modificacions autoritzades per l'instal∙lador autoritzat o el director de la
instal∙lació, quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva. 2 . 2. Es comprovarà que
l'execució de l'obra es realitza d'acord amb els controls establerts en el plec de condicions
tècniques. 3 . 3. Qualsevol modificació o replanteig a la instal∙lació que pogués introduir‐se
durant l'execució de la seva obra, ha de ser reflectida en la documentació de l'obra.
Article 22. Control de la instal∙lació acabada. 1 . 1. En la instal∙lació acabada, bé sobre la
instal∙lació en el seu conjunt o bé sobre les seves diferents parts, han de realitzar‐se les
comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o memòria tècnica o ordenades per
l'instal∙lador autoritzat o el director de la instal∙lació, quan la participació d'aquest últim sigui
preceptiva, les previstes en la IT 2 i les exigides per la normativa vigent. 2 . 2. Les proves de la
instal∙lació s'efectuaran per l'empresa instal∙ladora, que disposarà dels mitjans humans i
materials necessaris per a efectuar les proves parcials i finals de la instal∙lació, d'acord als
requisits de la IT 2 . 3 . 3. Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal∙lador autoritzat
o del director de la instal∙lació, quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva, qui ha de
donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts. 1 . 4. Els
resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemas,
passaran a formar part de la documentació final de la instal∙lació. 2 . 5. Quan per a estendre el
certificat de la instal∙lació sigui necessari disposar d'energia per a realitzar proves, se
sol∙licitarà, a l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves
per l'instal∙lador autoritzat o pel director de la instal∙lació als quals es refereix aquest
reglament, i sota la seva responsabilitat.
Article 23. Certificat de la instal∙lació. 1 . 1. Una vegada finalitzada la instal∙lació, realitzades les
proves de posada en servei de la instal∙lació que s'especifiquen en la IT 2, amb resultats
satisfactoris, l'instal∙lador autoritzat i el director de la instal∙lació, quan la participació d'aquest
últim sigui preceptiva, subscriuran el certificat de la instal∙lació. 2 . 2. El certificat, segons
model establert per l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, tindrà com a mínim el
contingut següent: a) identificació i dades referents a les seves principals característiques
tècniques de la instal∙lació realment executada; b) identificació de l'empresa instal∙ladora,
instal∙lador autoritzat amb carnet professional i del director de la instal∙lació, quan la
participació d'aquest últim sigui preceptiva; c) els resultats de les proves de posada en servei
realitzades d'acord amb la IT 2 . d) declaració expressa que la instal∙lació ha estat executada
d'acord amb el projecte o memòria tècnica i que complix amb els requisits exigits pel RITE.
CAPÍTOL V . Condicions per a la posada en servei de la instal∙lació Article 24. Posada en servei
de la instal∙lació. 1. Per a la posada en servei d'instal∙lacions
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tèrmiques, tant de nova planta com de reforma de les existents, a les quals es refereix l'article
15.1.a) i b), serà necessari
el registre del certificat de la instal∙lació en l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma on
radiqui la instal∙lació, per a
això l'empresa instal∙ladora ha de presentar al mateix la següent documentació: a) projecte o
memòria tècnica de la
instal∙lació realment executada; b) certificat de la instal∙lació; c) certificat d'inspecció inicial
amb qualificació acceptable,
quan sigui preceptiu. 1 . 2. Les instal∙lacions tèrmiques a les quals es refereix l'article 15.1.c) no
precisaran acreditació del
compliment reglamentari davant l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma. 2 . 3. Una
vegada comprovada la
documentació aportada, el certificat de la instal∙lació serà registrat per l'òrgan competent de la
Comunitat Autònoma,
podent a partir d'aquest moment realitzar la posada en servei de la instal∙lació. 3 . 4. La posada
en servei efectiu de les
instal∙lacions estarà supeditada, si escau, a l'acreditació del compliment d'altres reglaments de
seguretat que l'afectin i a
l'obtenció de les corresponents autoritzacions. 1 . 5. No es tindrà per vàlida l'actuació que no
reuneixi els requisits exigits
pel RITE o que es refereixi a una instal∙lació amb deficiències tècniques detectades pels serveis
d'inspecció de
l'Administració o dels organismes de control, en tant no es resolguin degudament tals
manques o es corregeixin les
deficiències tècniques assenyalades. 2 . 6. En cap cas, el fet que un certificat d'instal∙lació es
doni per registrat, suposa
l'aprovació tècnica del projecte o memòria tècnica, ni un pronunciament favorable sobre la
idoneïtat tècnica de la
instal∙lació, d'acord amb els reglaments i disposicions vigents que l'afecten per part de
l'Administració. L'incompliment
dels reglaments i disposicions vigents que l'afectin, podrà donar lloc a actuacions per a la
correcció de deficiències o fins i
tot a la paralització immediata de la instal∙lació, sense perjudici de la instrucció d'expedient
sancionador. 3 . 7. No es
registraran les preinstalaciones tèrmiques en els edificis. 4 . 8. Registrada la instal∙lació en
l'òrgan competent de la
Comunitat Autònoma, l'instal∙lador autoritzat o el director de la instal∙lació, quan la
participació d'aquest últim sigui
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preceptiva, farà lliurament al titular de la instal∙lació de la documentació que es relaciona a
continuació, que s'ha
d'incorporar en el Llibre de l'Edifici: a) el projecte o memòria tècnica de la instal∙lació realment
executada; b) el «Manual
d'ús i manteniment» de la instal∙lació realment executada; c) una relació dels materials i els
equips realment instal∙lats,
en la qual s'indiquin les seves característiques tècniques i de funcionament, juntament amb la
corresponent
documentació d'origen i garantia; d) els resultats de les proves de posada en servei realitzades
d'acord amb la IT 2; i) el
certificat de la instal∙lació, registrat en l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma; f) el
certificat de la inspecció inicial, quan sigui preceptiu. 1 . 9. El titular de la instal∙lació ha de
sol∙licitar el subministrament regular d'energia a l'empresa subministradora d'energia
mitjançant el lliurament d'una còpia del certificat de la instal∙lació, registrat en l'òrgan
competent de la Comunitat Autònoma. 2 . 10. Queda prohibit el subministrament regular
d'energia a aquelles instal∙lacions subjectes a aquest reglament el titular del qual no faciliti a
l'empresa subministradora còpia del certificat de la instal∙lació registrat en l'òrgan competent
de la Comunitat Autònoma corresponent.

8. PROVES
8.1. EQUIPS
Es prendrà nota de les dades de funcionament dels equips i aparells, que passaran a formar
part de la documentació final de la instal∙lació. Es registraran les dades nominals de
funcionament que figuren en el projecte i les dades reals de funcionament.
Els cremadors s’ajustaran a les potències dels generadors, verificant, al mateix temps els
paràmetres de la combustió; es mesuraran els rendiments dels conjunts caldera‐cremador.
S’ajustaran les temperatures de funcionament de l’aigua de les plantes refredadores i es
mesurarà la potencia absorbida a cada una d’elles.

8.2. PROVES ESTANQUÏTAT DE XARXES DE CANONADES D’AIGUA
Totes les xarxes de circulació de fluids portadors han d’estar provades hidroestàticament, amb
la finalitat d’assegurar la seva estanquitat, abans de quedar ocultes per l’obra de paleta,
material de farciment o per material aïllant.
Són vàlides les proves realitzades d’acord amb la normativa UNE 14.336, per a tubs metàl∙lics o
UNE‐ENV 12.108 per a tubs de plàstics.
El procediment a seguir per a les proves d’estanquitat hidràulica, en funció del tipus de
canonada i amb la finalitat de detectar fallades de continuïtat a les canonades de circulació de
fluids portadors, comprendrà les fases que es relacionen a continuació:
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8.2.1. PREPARACIÓ I NETEJA DE CANONADES
Abans de realitzar la prova d’estanquitat i d’efectuar l’omplerta definitiva, les xarxes de
canonades d’aigua han de ser netejades internament per eliminar els residus procedents del
muntatge.
Les proves d’estanquitat requeriran el tancament dels terminals oberts. S’haurà de comprovar
que els aparells i accessoris, que queden inclosos a la secció de la xarxa que es pretén provar,
puguin suportar la pressió a la que se’ls sotmetrà. De no ser així, aquests aparells i accessoris
han de quedar exclosos, tancant vàlvules o substituint‐los per taps.
Un cop completada la instal∙lació, la neteja podrà efectuar‐se omplint‐la i buidant‐la el número
de vegades que sigui necessari, amb aigua o amb una solució aquosa d’un producte detergent,
amb dispersants compatibles amb els materials empleats en el circuit, que la seva
concentració serà establerta pel fabricant.
L’ús de productes detergents no esta permès per a canonades destinades a la distribució
d’aigua per a usos sanitaris.
Després de l’omplerta, es posaran en funcionament les bombes i es deixarà circular l’aigua
durant el temps que indiqui el fabricant del compost dispersant. Posteriorment, es buidarà
totalment la xarxa i s’esbandirà amb aigua procedent del dispositiu d’alimentació.
En el cas de xarxes tancades, destinades ala circulació de fluids amb temperatura de
funcionament menor de 100 ºC, es mesurarà el pH de l’aigua del circuit. Si el pH resulta menor
de 7,5 es repetirà l’operació de neteja i esbandir tantes vegades com sigui necessari. A
continuació es posarà en funcionament la instal∙lació amb els seus aparells de tractament.

8.2.2. PROVA PRELIMINAR D’ESTANQUITAT
Aquesta prova s’efectuarà a baixa pressió, per detectar falles de continuïtat de la xarxa i evitar
els danys que podria provocar la prova de resistència mecànica; s’utilitzarà el mateix fluid
transportat o, generalment, aigua a pressió d’omplerta.
La prova preliminar tindrà la duració suficient per a verificar l’estanquitat de totes les unions.

8.2.3. PROVA DE RESISTÈNCIA MECÀNICA
Aquesta prova s’efectuarà a continuació de la prova preliminar: Un cop omplerta la xarxa amb
el fluid de prova, es sotmetrà a les unions a un esforç per l’aplicació de la pressió de prova. En
els circuits tancats d’aigua refrigerada o d’aigua calenta fins a una temperatura de 100 ºC, la
pressió de prova serà equivalent a una vegada i mitja la pressió màxima efectiva de treball a la
temperatura de servei, amb un mínim de 6 bar; per a circuits d’aigua calenta sanitària, la
pressió de prova serà equivalent a dues vegades la pressió máxima efectiva de treball a la
temperatura de servei amb un mínim de 6 bar.
Per als circuits primaris de les instal∙lacions d’energia solar, la pressió de prova serà d’una
vegada i mitja la pressió màxima de treball del circuit primari, amb un mínim de 3 bar,
comprovant‐se el funcionament de les línies de seguretat.
Els equips, aparells i accessoris que no suportin aquestes pressions quedaran exclosos de la
prova.
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La prova hidràulica de resistència mecànica tondrà la duració suficient per a verificar
visualment la resistència estructural dels equips i canonades sotmesos a la mateixa.

8.2.4. REPARACIÓ DE FUGUES
La reparació de les fugues detectades es realitzarà desmuntant la junta, accessori o secció on
s’hagi originat la fuga i substituint la part defectuosa o avariada amb material nou.
Un cop reparades les anomalies, es tornarà a començar des de la prova preliminar. El procés es
repetirà tantes vegades com sigui necessari, fins que la xarxa sigui estanca.

8.3. PROVES ESTANQUITAT DELS CIRCUITS FRIGORÍFICS
Els circuits frigorífics de les instal∙lacions realitzats a l’obra seran sotmesos a les proves
especificades a la normativa vigent.
No és necessari sotmetre a una prova d’estanquitat la instal∙lació d’unitats per elements, quan
es realitzi amb línies precarregades subministrades per el fabricant de l’equip, que lliurarà el
corresponent certificat de proves.

8.3.1. PROVES DE LLIURE DILATACIÓ
Un cop que les proves anteriors de les xarxes de canonades hagin resultat satisfactòries i
s’hagin comprovat hidroestàticament l’ajust dels elements de seguretat, les instal∙lacions
equipades amb generadors de calor es portaran fins a la temperatura de tarat dels elements
de seguretat, havent anul∙lat prèviament l’actuació dels aparells de regulació automàtica. En el
cas d’instal∙lacions amb captadors solars es portarà a la temperatura d’estancament.
Durant el refredament de la instal∙lació i al finalitzar el mateix, es comprovarà visualment que
no hi hagi hagut deformacions apreciables en cap element o tram de canonada i que el sistema
d’expansió hagi funcionat correctament.

8.4. PROVA DE RECEPCIÓ DE XARXES DE CONDUCTES D’AIRE
8.4.1. PREPARACIÓ I NETEJA DE XARXES DE CONDUCTES
La neteja interior de les xarxes de conductes d’aire s’efectuarà un cop s’hagi completat el
muntatge de la xarxa i la unitat de tractament d’aire, però abans de connectar les unitats
terminals i de muntar els elements d’acabat i els mobles.
A les xarxes de conductes es complirà amb les condicions que prescriu la norma UNE 100012.
Abans que una xarxa de conductes es faci inaccessible per la instal∙lació d’aïllament tèrmic o el
tancament d’obres de maçoneria i els falsos sostres, es realitzaran proves de resistència
mecànica i estanquitat per a establir si s’ajusten al servei requerit, d’acord amb l’establert en
el projecte.
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Per a la realització de les proves les obertures dels conductes, on aniran connectats els
elements de difusió d’aire o les unitats terminals, han de tancar‐se rígidament i quedar
perfectament segellades.

8.4.2. PROVES DE RESISTÈNCIA ESTRUCTURAL I ESTANQUÏTAT
Les xarxes de conductes han de ser sotmeses a proves de resistència estructural i estanquitat.
El cabal de fuga admès s’ajustarà a l’indicat en el projecte, d’acord amb la classe d’estanquitat
escollida.

8.5. PROVES D’ESTANQUITAT DE XEMENEIES
L’estanquitat dels conductes d’evacuació de fums s’assajarà segons les instruccions del
fabricant.

8.6. PROVES FINALS
Es consideren vàlides les proves finals que es realitzen seguint les instruccions indicades a la
norma UNE‐EN 12599 en el que fa referència als controls i mediacions funcionals, indicats en
els capítols 5 i 6.
Les proves de lliure dilatació i les proves finals del subsistema solar es realitzaran en u dia
assolellat i sense demanda.
En el subsistema solar es portarà a terme una prova de seguretat en condicions d’estancament
del circuit primari, a realitzar amb aquest ple i la bomba de circulació aturada, quan el nivell de
radiació sobre l’obertura del captador sigui superior al 80 % del valor d’irradiació fixada coma
màxima, durant al menys una hora.

8.7. AJUST I EQUILIBRAT
8.7.1. GENERALITATS
Les instal∙lacions tèrmiques han de ser ajustades als valors de les prestacions que figuren en el
projecte, dins dels marges admissibles de tolerància.
L’empresa instal∙ladora haurà de presentar un informe final de les proves efectuades que
contingui les condicions de funcionament dels equips i aparells.

8.7.2. SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ I DIFUSIÓ D’AIRE
L’empresa instal∙ladora realitzarà i documentarà el procediment d’ajustament i equilibrat dels
sistemes de distribució i difusió d’aire, d’acord amb el següent:
De cada circuit s’ha de conèixer el cabal nominal i la pressió, així com els cabals nominals en els
ramals i unitats terminals.
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El punt de treball de cada ventilador, del que s’ha de conèixer la corba característica, haurà de
ser ajustat al cabal i pressió corresponent a disseny.
Les unitats terminals d’impulsió i retorn seran ajustades al cabal de disseny mitjançant els seus
dispositius de regulació.
Per a cada local s’ha de conèixer el cabal nominal de l’aire impulsat i extret previst en el
projecte, així com el número, tipus i ubicació de les unitats terminals d’impulsió i retorn.
El cabal de les unitats terminals haurà de quedar ajustat al valor especificat en el projecte.
A les unitats terminals amb flux direccional, s’han d’ajustar les lames per minimitzar les
corrents d’aire i establir la distribució adequada del mateix.
En locals on la pressió diferencial de l’aire respecte als locals del seu entorn o l’exterior sigui un
condicionant del projecte, haurà d’ajustar la pressió diferencial de disseny mitjançant
actuacions sobre els elements de regulació dels cabals d’impulsió i extracció d’aire, en funció
de la diferència de pressió a mantenir en el local, mantenint al mateix temps constant la
pressió en el conducte. El ventilador adaptarà, en cada cas, el seu punt de treball a les
variacions de pressió diferencial mitjançant un dispositiu adequat.

8.7.3. SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA
L’empresa instal∙ladora realitzarà i documentarà el procediment d’ajustament i equilibrat dels
sistemes de distribució d’aigua, d’acord amb el següent:
De cada circuit hidràulic s’ha de conèixer el cabal nominal i la pressió, així com els cabals
nominals en ramals i unitats terminals.
Es comprovarà que el fluid anticongelant contingut en els circuits exposats a gelades compleix
amb els requisits especificats en el projecte.
Cada bomba, de la que s’ha de conèixer la seva corba característica, haurà de ser ajustada al
cabal de disseny, com a pas previ a l’ajustament dels generadors de calor i fred a cabals i
temperatures de disseny.
Les unitats terminals, o les dispositius d’equilibri dels ramals, seran equilibrades al cabal de
disseny.
En circuits hidràulics equipats amb vàlvules de control de pressió diferencial, s’haurà d’ajustar
el valor del punt de control del mecanisme al rang de variació de la caiguda de pressió del
circuit controlat.
Quan existeixi més d’una unitat terminal de qualsevol tipus, s’haurà de comprovar el correcte
equilibrat hidràulic dels diferents ramals, mitjançant el procediment previst en el projecte.
De cada intercanviador de calor s’ha de conèixer la potència, temperatura i cabals de disseny,
havent‐se d’ajustar els cabals de disseny que el travessen.
Quan existeixi més d’un grup de captadors solars en el circuit primari del subsistema d’energia
solar, s’haurà de provar el correcte equilibrat hidràulic dels diferents ramals de la instal∙lació
mitjançant el procediment previst en el projecte.
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Quan existeixi risc de gelades es comprovarà que el fluid d’omplir el circuit primari del
subsistema d’energia solar compleix amb els requisits especificats en el projecte.
Es comprovarà el mecanisme del subsistema d’energia solar en condicions d’estancament així
com el retorn a les condicions d’operació nominal sense intervenció de l’usuari amb els
requisits especificats en el projecte.

8.7.4. CONTROL AUTOMÀTIC
A efectes del control automàtic:
S’ajustaran els paràmetres del sistema de control automàtic als valors de disseny especificats
en el projecte i es comprovarà el funcionament dels components que configuren l sistema de
control.
Per això, s’establiran els criteris de seguiment basats en la pròpia estructura del sistema, en
base als nivells del procés següents: Nivell, d’unitats de camp, nivell de procés, nivell de
comunicacions, nivell de gestió i telegestió.
Els nivells de procés seran verificats per a constatar la seva adaptació a l’aplicació, d’acord amb
la base de dades especificada en el projecte. Són vàlids a aquests efectes els protocols
establerts a la norma UNE‐EN‐ISO 16484‐3.
Quan la instal∙lació disposi d’un sistema de control, comandament i gestió o telegestió basat
en la tecnología de la informació, el seu manteniment i l’actualització de les versions dels
programes haurà de ser realitzat per personal qualificat o per el mateix subministrador dels
programes.

EFICIÈNCIA ENERGETICA
L’empresa instal∙ladora realitzarà i documentarà les següents proves d’eficiència energètica de
la instal∙lació:
a) Comprovació del funcionament de la instal∙lació en les condicions de règim;
b) Comprovació de l’eficiència energètica dels equips de generació de calor i fred en les
condicions de treball. El rendiment del generador de calor no ha de ser inferior en més de 5
unitats del límit inferior del rang marcat per a la categoria indicada a l’etiquetat energètic de
l’equip d’acord amb la normativa vigent.
c) Comprovació dels intercanviadors de calor, climatitzadors i demés equips en els que
s’efectuï una transferència d’energia tèrmica;
d) Comprovació de l’eficiència i l’aportació energètica de la producció dels sistemes de
generació d’energia d’origen renovable;
e) Comprovació del funcionament dels elements de regulació i control;
f) Comprovació de les temperatures i els salts tèrmics de tots els circuits de generació,
distribució i les unitats terminals en les condici0ns de règim;
g) Comprovació que els consums energètics es troben dins dels marges previstos en el
projecte;
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h) Comprovació del funcionament i de la potència absorbida per els motors elèctrics en les
condicions reals de treball;
i) Comprovació de les pèrdues tèrmiques de distribució de la instal∙lació hidráulica

9. TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini d’execució serà el indicat en el projecte.
Qualsevol modificació deurà estar debidament justificada a Direcció d’Obra, i els retards en
l'execució dels treballs pots comportar penalitzacions econòmiques

10. CRITERI DE MESURAMENT EN OBRA I CONDICIONS
D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els mesuraments de Projecte, una vegada superats tots els
controls de qualitat i obtinguda l'acceptació final per part del Director d'Execució de l'Obra.
El mesurament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar‐se es realitzarà, si escau, d'acord
amb les normes que estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del
Contractista, entenent que aquest renuncia a tal dret si, avisat oportunament, no
comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el Director d'Execució de l'Obra
consigni.
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts al Pressupost. Aquests preus
s'abonaran per les unitats acabades i executades conformement al present Plec de condicions
Tècniques Particulars i Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra.
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació
dels materials, maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i
costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com quantes necessitats circumstancials es
requereixin per a l'execució de l'obra, tals com a indemnitzacions per danys a tercers o
ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions
necessàries per a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés
d'execució de les obres com per les instal∙lacions auxiliars.
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les
operacions descrites en el procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en
funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, taxes o similars.
No serà d'abonament al Contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en
els plànols o en les modificacions autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà
abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves dimensions correctes, ni l'obra que
hagués hagut de realitzar per ordre de la Direcció facultativa per esmenar qualsevol defecte
d'execució.

11.
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1. CONDICIONS GENERALS
Tots els materials a utilitzar en la present instal∙lació seran de primera qualitat i reuniran les
condicions exigides en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i demés disposicions
vigents referents a materials i prototips de construcció.
Tots els materials podran ser sotmesos als anàlisis o proves, per compta de la contracta, que es
creguin necessaris per acreditar la seva qualitat. Qualsevol d’altre que hagi estat especificat i
sigui necessari utilitzar haurà de ser aprovat per la Direcció Tècnica, amb el benentès que serà
rebutjat el que no reuneixi les condicions exigides per la bona pràctica de la instal∙lació.
Els materials no consignats en projecte que portessin a preus contradictoris reuniran les
condicions de bondat necessàries, a decisió de la Direcció Facultativa, no tenint el contractista
dret a cap reclamació per aquestes condicions exigides.
Tots els treballs inclosos en el projecte s’executaran acuradament, amb arreglo a les bones
pràctiques de les instal∙lacions elèctriques, d’acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa
Tensió, i complint estrictament les instruccions rebudes per la Direcció Facultativa, no podent,
per tant, servir de pretext al contractista la baixa en subhasta, per variar aquest acurada
execució ni la qualitat de les instal∙lacions projectades en quant als seus materials i mà d’obra,
ni pretendre projectes addicionals.

2. CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES
Els cables es col∙locaran dins de tubs o canals, fixats directament sobre les parets, enterrats,
directament empotrats en estructures, a l’interior de buits de la construcció, sota motllures, en
bandeja o suport de bandeja, segons s’indica a la Memòria, Plànols i amidament. Els cables es
col∙locaran dins de tubs o canals, fixats directament sobre les parets, enterrats, directament
encastats en estructures, a l'interior de buits de la construcció, sota motllures, en safata o
suport de safata, segons s'indica en Memòria, Plànols i Mesuraments.

Abans d’iniciar l’estesa de la xarxa de distribució, tindran que ser executats els elements
estructurals que hagin de suportar‐la o en els que vagi a ser encastada, forjats, envans, etc.
Excepte quan a l’està previstes s’hagin deixat preparades les necessàries canalitzacions a
l’executà l’obra prèvia, s’haurà de replantejar sobre aquesta de forma visible la situació de les
caixes de registre i protecció, així com el recorregut de les línies, senyalant de forma
convenient la naturalesa de cada element.
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2.1. CONDUCTORS AILLATS SOTA TUBS PROTECTORS
Els tubs protectors poden ser:
‐ Tub i accessoris metàl∙lics.
‐ Tub i accessoris no metàl∙lics.
‐ Tub i accessoris compostos (constituïts per materials metàl∙lics i no metàl∙lics).
Els tubs es classifiquen segons el que disposen les normes següents:
‐ UNE‐EN 50.086 ‐2‐1: Sistemes de tubs rígids.
‐ UNE‐EN 50.086 ‐2‐2: Sistemes de tubs corbables.
‐ UNE‐EN 50.086 ‐2‐3: Sistemes de tubs flexibles.
‐ UNE‐EN 50.086 ‐2‐4: Sistemes de tubs enterrats.

Les característiques de protecció de la unió entre el tub i els seus accessoris no han de ser
inferiors als declarats per al sistema de tubs.
La superfície interior dels tubs no haurà de presentar en cap punt arestes, asprors o fissures
susceptibles de danyar els conductors o cables aïllats o de causar ferides a instal∙ladors o
usuaris.
Les dimensions dels tubs no enterrats i amb unió roscada utilitzats a les instal∙lacions
elèctriques són les que es prescriuen en la UNE‐EN 60.423. Per als tubs enterrats, les
dimensions es corresponen amb les indicades en la norma UNE‐EN 50.086 ‐2‐4. Per a la resta
dels tubs, les dimensions seran les establertes en la norma corresponent de les esmentades
anteriorment. La denominació es realitzarà en funció del diàmetre exterior.
El diàmetre interior mínim haurà de ser declarat pel fabricant.
Pel que fa a la resistència als efectes del foc considerats en la norma particular per a cada tipus
de tub, se seguirà el que estableix l'aplicació de la Directiva de Productes de la Construcció
(89/106/CEE).
Tubs en canalitzacions fixes en superfície.
En les canalitzacions superficials, els tubs hauran de ser preferentment rígids i en casos
especials podran utilitzar tubs corbables. Les seves característiques mínimes seran les
indicades a continuació:
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Tubs en canalitzacions encastades.
En les canalitzacions encastades, els tubs protectors podran ser rígids, corbables o flexibles,
amb unes característiques mínimes indicades a continuació:
Tubs encastats en obres de fàbrica (parets, sostres i falsos sostres), buits de la construcció o
canals protectores d'obra.

Tubs encastats embeguts en formigó o canalitzacions precablejat
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Tubs en canalitzacions aèries o amb tubs a l'aire.
En les canalitzacions a l'aire, destinades a l'alimentació de màquines o elements de mobilitat
restringida, els tubs seran flexibles i les seves característiques mínimes per a instal∙lacions
ordinàries seran les indicades a continuació:

Es recomana no utilitzar aquest tipus d'instal∙lació per a seccions nominals de conductor
superiors a 16 mm2.
Tubs en canalitzacions enterrades.
Les característiques mínimes dels tubs enterrats seran les següents:
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‐ NA: No aplicable.
‐ Per a tubs embeguts en formigó aplica 250 N i grau Lleuger; per a tubs en sòl lleuger aplica
450 N i grau
Normal; per a tubs en sòls pesats aplica 750 N i grau Normal.
Es considera sòl lleuger aquell sòl uniforme que no sigui del tipus pedregós i amb càrregues
superiors lleugeres, com per exemple, voreres, parcs i jardins. Sòl pesat és aquell del tipus
pedregós i dur i amb càrregues superiors pesades, com per exemple, calçades i vies fèrries
Instal∙lació.
Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V.
El diàmetre exterior mínim dels tubs, en funció del nombre i la secció dels conductors a
conduir, s'obtindrà de les taules indicades en la ITC‐BT‐21, així com les característiques
mínimes segons el tipus d'instal∙lació.
Per a l'execució de les canalitzacions sota tubs protectors, es tindran en compte les
prescripcions generals
següents:
‐ El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o paral∙leles a les
arestes de les parets que limiten el local on s'efectua la instal∙lació.
‐ Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la
continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors.
‐ Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran ser acoblats entre si en calent, recobrint
l'entroncament amb una cua especial quan es necessiti una unió estanca.
‐ Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció
inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub seran els especificats pel
fabricant conforme a UNE‐EN
‐ Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de situar‐los i
fixats aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que es considerin
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convenients, que en trams rectes no estaran separats entre si més de 15 metres. El nombre de
corbes en angle situades entre dos registres consecutius no serà superior a 3. Els conductors
s'allotjaran normalment en els tubs després de col locats aquests.
‐ Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels
conductors en els tubs o servir al mateix temps com caixes d'empalmament o derivació.
‐ Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes apropiades de material
aïllant i no propagador de la flama. Si són metàl∙liques estaran protegides contra la corrosió.
Les dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els
conductors que hagin de contenir. La seva profunditat serà almenys igual al diàmetre del tub
major més un 50% del mateix, amb un mínim de 40 mm. El seu diàmetre o costat interior
mínim serà de 60 mm. Quan es vulguin fer estanques les entrades dels tubs en les caixes de
connexió, hauran d'emprar‐se premsaestopes o ràcords adequats.
‐ En els tubs metàl∙lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la possibilitat que es
produeixin condensacions d'aigua en el seu interior, per a això es triarà convenientment el
traçat de la seva instal∙lació,
preveient l'evacuació i establint una ventilació apropiada en l'interior de els tubs mitjançant el
sistema adequat, com pot ser, per exemple, l'ús d'una "T" de la qual un dels braços no
s'empra.
‐ Els tubs metàl∙lics que siguin accessibles han de posar‐se a terra. La seva continuïtat elèctrica
haurà de quedar convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs metàl∙lics flexibles, és
necessari que la distància entre dues posades a terra consecutives dels tubs no excedeixi de 10
metres.
‐ No podran utilitzar‐se els tubs metàl∙lics com conductors de protecció o de neutre.
Quan els tubs es s’instal∙lin en muntatge superficial, es tindran en compte, a més, les
prescripcions següents:
‐ Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de brides o abraçadores protegides contra
la corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà, com a màxim, de 0,50
metres. Es disposaran fixacions d'una i altra part en els canvis de direcció, en els
entroncaments i en la proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells.
‐ Els tubs es col∙locaran adaptant‐se a la superfície sobre la qual es len, corbant‐se o usant els
accessoris necessaris.
‐ En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els punts
extrems no seran superiors al 2 per 100.
‐ És convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una alçada mínima de 2,50
metres sobre el terra, a fi de protegir‐los d'eventuals danys mecànics.
Quan els tubs es col∙loquin encastats, es tindran en compte, a més, les prescripcions següents:
‐ En la instal∙lació dels tubs en l'interior dels elements de la construcció, les regates no posaran
en perill la seguretat de les parets o sostres en què es practiquin. Les dimensions de les regates
seran suficients perquè els tubs quedin recoberts per una capa d'1 centímetre de gruix, com a
mínim. En els àngles, el gruix d'aquesta capa pot reduir a 0,5 centímetres.
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‐ No s’instal∙laran entre forjat i revestiment tubs destinats a la instal∙lació elèctrica de les
plantes inferiors.
‐ Per a la instal∙lació corresponent a la pròpia planta, únicament podran instal∙lar‐se, entre
forjat i revestiment, tubs que hauran de quedar recoberts per una capa de formigó o morter
d'1 centímetre de gruix, com a mínim, a més del revestiment.
‐ En els canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats o bé proveïts de colzes o
"T" apropiats, però en aquest últim cas només s'admetran els proveïts de tapes de registre.
‐ Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables una
vegada finalitzada l'obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la superfície exterior del
revestiment de la paret o sostre quan no s’instal∙lin en l'interior d'un allotjament tancat i
practicable.
‐ En el cas d'utilitzar‐se tubs encastats en parets, és convenient disposar els recorreguts
horitzontals a 50 centímetres com a màxim, de sòl o sostres i els verticals a una distància dels
angles de cantonades no superior a 20 centímetres.

2.2. CONDUCTORS AÏLLATS FIXATS DIRECTAMENT SOBRE LES PARETS
Aquestes instal∙lacions s'establiran amb cables de tensions assignades no inferiors a 0,6/1 kV,
proveïts d'aïllament i coberta (s'inclouen cables armats o amb aïllament mineral).
Per a l'execució de les canalitzacions es tindran en compte les prescripcions següents:
‐ Es fixaran sobre les parets per mitjà de brides, abraçadores, o collarets de manera que no
perjudiquin les cobertes dels mateixos.
‐ Per tal de que els cables no siguin susceptibles de doblegar‐se per efecte del seu propi pes,
els punts de fixació dels mateixos estaran suficientment pròxims. La distància entre dos punts
de fixació successius, no excedirà de 0,40 metres.
‐ Quan els cables hagin de disposar de protecció mecànica pel lloc i condicions d’instal∙lació en
què s'efectuï la mateixa, s'utilitzaran cables armats. En cas de no utilitzar aquests cables,
s'establirà una protecció mecánica complementària sobre els mateixos.
‐ S'evitarà corbar els cables amb un radi massa petit i excepte prescripció en contra fixada en la
Norma UNE corresponent al cable utilitzat, aquest radi no serà inferior a 10 vegades el
diàmetre exterior del cable.
‐ Els encreuaments dels cables amb canalitzacions no elèctriques es podran efectuar per la part
anterior o posterior a aquestes, deixant una distància mínima de 3 cm entre la superfície
exterior de la canalització no elèctrica i la coberta dels cables quan l'encreuament s'efectuï per
la part anterior d'aquella.
‐ Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels locals o emplaçaments
així ho exigeixin, utilitzant‐se a aquest fi caixes o altres dispositius adequats. L'estanquitat
podrà quedar assegurada amb l'ajuda de premsaestopes.
‐ Els empalmaments i connexions es faran per mitjà de caixes o dispositius equivalents proveïts
de tapes desmuntables que assegurin alhora la continuïtat de la protecció mecànica establerta,
l'aïllament i la inaccessibilitat de les connexions i permetent la seva verificació en cas
necessari.
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2.3. CONDUCTORS AÏLLATS ENTERRATS
Les condicions per a aquestes canalitzacions, en les quals els conductors aïllats hauran d'anar
sota tub tret que tinguin coberta i una tensió assignada 0,6/1kV, s'establiran d'acord amb allò
assenyalat en la Instruccions ITC‐BT‐07 i ITC‐BT ‐ 21.

2.4. CONDUCTORS AÏLLATS DIRECTAMENT ENCASTATS EN ESTRUCTURES
Per a aquestes canalitzacions són necessaris conductors aïllats amb coberta (inclosos cables
armats o amb aïllament mineral). La temperatura mínima i màxima d'instal∙lació i servei serà
de ‐5 º C i 90 º C respectivament (polietilè reticulat o etilè‐propilè).

2.5. CONDUCTORS AÏLLATS A L’INTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓ
Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V.
Els cables o tubs podran instal∙lar directament en els buits de la construcció amb la condició
que siguin no propagadors de la flama.
Els buits en la construcció admissibles per a aquestes canalitzacions podran estar disposats en
murs, parets, bigues, forjats o sostres, adoptant la forma de conductes continus o bé estaran
compresos entre dues superfícies paral∙leles com en el cas de falsos sostres o murs amb
càmeres d'aire .
La secció dels buits serà, com a mínim, igual a quatre vegades l'ocupada pels cables o tubs, i la
seva dimensió més petita no serà inferior a dues vegades el diàmetre exterior de major secció
d'aquests, amb un mínim de 20 mm.
Les parets que separin un buit que contingui canalitzacions elèctriques dels locals immediats,
tindran suficient solidesa per protegir aquestes contra accions previsibles.
S'evitaran, en la mesura del possible, les asprors en l'interior dels buits i els canvis de direcció
dels mateixos en un nombre elevat o de petit radi de curvatura.
La canalització podrà ser reconeguda i conservada sense que sigui necessària la destrucció
parcial de les parets, sostres, etc., O els seus guarnits i decoracions.
Els empalmaments i derivacions dels cables seran accessibles, disposant per a ells les caixes de
derivació adequades.
S'evitarà que puguin produir‐se infiltracions, fuites o condensacions d'aigua que puguin
penetrar en l'interior del buit, prestant especial atenció a la impermeabilitat dels seus murs
exteriors, així com a la proximitat de canonades de conducció de líquids, penetració d'aigua en
efectuar la neteja de sòls, possibilitat d'acumulació d'aquella en parts baixes del buit, etc
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2.6. CONDUCTORS AÏLLATS SOTA CANALS PROTECTORES.
La canal protectora és un material d'instal∙lació constituït per un perfil de parets perforades o
no, destinat a allotjar conductors o cables i tancat per una tapa desmuntable. Els cables
utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V.
Les canals protectores tindran un grau de protecció IP4X i estaran classificades com "canals
amb tapa d'accés que només poden obrir‐se amb eines". Al seu interior es podran col∙locar
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
entroncaments de conductors en el seu interior i connexions als mecanismes.
Les canalitzacions per a instal∙lacions superficials ordinàries tindran unes característiques
mínimes indicades a continuació:

El compliment d'aquestes característiques es realitzarà segons els assaigs indicats a les normes
UNE‐EN 50l085.
Les canals protectores per a aplicacions no ordinàries hauran de tenir unes característiques
mínimes de resistència a l'impacte, de temperatura mínima i màxima d’instal∙lació i servei, de
resistència a la penetració d'objectes sòlids i de resistència a la penetració d'aigua, adequades
a les condicions de l'emplaçament al qual es destina; així mateix les canals seran no
propagadores de la flama. Aquestes característiques serán conformes a les normes de la sèrie
UNE‐EN 50.085.
El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies verticals i horitzontals o
paral∙leles a les arestes de les parets que limiten al local on s'efectua la instal∙lació.
Les canals amb conductivitat elèctrica s'han de connectar a la xarxa de terra, la seva
continuïtat eléctrica quedarà convenientment assegurada.
La tapa de les canals quedarà sempre accessible.
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2.7. CONDUCTORS AÏLLATS SOTA MOTLLURES
Aquestes canalitzacions estan constituïdes per cables allotjats en ranures sota motllures.
Podran utilitzar‐se únicament en locals o emplaçaments classificats com secs, temporalment
humits o polsegosos. Els cables seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V.
Les motllures compliran les següents condicions:
‐ Les ranures tindran unes dimensions tals que permetin instal∙lar sense dificultat per elles els
conductors o cables. En principi, no es col∙locarà més d'un conductor per ranura, admetent,
però, col∙locar diversos conductors sempre que pertanyin al mateix circuit i la ranura present
dimensions adequades per a això.
‐ L'amplada de les ranures destinades a rebre cables rígids de secció igual o inferior a 6 mm2
seran, com a mínim, de 6 mm.
Per a la instal∙lació de les motllures es tindrà en compte:
‐ Les motllures no presentaran discontinuïtat alguna en tota la longitud on contribueixen a la
protección mecànica dels conductors. En els canvis de direcció, els angles de les ranures seran
obtusos.
‐ Les canalitzacions podran col∙locar al nivell del sostre o immediatament damunt dels sòcols.
En absència d'aquests, la part inferior de la motllura estarà, com a mínim, a 10 cm per sobre
del sòl.
‐ En el cas d'utilitzar‐se entornpeus ranurats, el conductor aïllat més baix estarà, com a mínim,
a 1,5 cm per sobre del sòl.
‐ Quan no puguin evitar encreuaments d'aquestes canalitzacions amb les destinades a un altre
ús (aigua, gas, etc.), S'utilitzarà una motllura especialment concebuda per a aquests
encreuaments o preferentment un tub rígid encastat que sobresortirà per una i altra banda de
l'encreuament. La separació entre dues canalitzacions que es creuin serà, com a mínim d'1 cm
en el cas d'utilitzar motllures especials per a l'encreuament i 3 cm, en el cas d'utilitzar tubs
rígids encastats.
‐ Les connexions i derivacions dels conductors es farà mitjançant dispositius de connexió amb
cargol o sistemes equivalents.
‐ Les motllures no estaran totalment encastades en la paret ni recobertes per papers,
tapisseries o qualsevol altre material, havent de quedar la seva coberta sempre a l'aire.
‐ Abans de posar les motllures de fusta sobre una paret, ha d'assegurar que la paret està
suficientment seca; en cas contrari, les motllures es separaran de la paret per mitjà d'un
producte hidròfug.

2.8. CONDUCTORS AÏLLATS EN SAFATA O SUPORT DE SAFATES
Només s'utilitzaran conductors aïllats amb coberta (inclosos cables armats o amb aïllament
mineral), unipolars o multipolars segons norma UNE 20.460 ‐5‐52.
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El material utilitzat per a la fabricació serà acer laminat de primera qualitat, galvanitzat per
immersió.
L'amplada de les canaletes serà de 100 mm com a mínim, amb increments de 100 a 100 mm.
La longitud dels trams rectes serà de dos metres. El fabricant indicarà en el seu catàleg la
càrrega màxima admissible, en N / m, en funció de l'amplada i de la distància entre suports.
Tots els accessoris, com colzes, canvis de pla, reduccions, tes, unions, suports, etc, tindran la
mateixa qualitat que la safata.
Les safates i els seus accessoris se subjectaran a sostres i paraments mitjançant ferramentes de
suspensió, a distàncies tals que no es produeixin fletxes superiors a 10mm i estaran
perfectament alineades amb els tancaments dels locals.
No es permetrà la unió entre safates o la fixació de les mateixes als suports per mitjà de
soldadura, havent d’utilitzar peces d'unió i cargols. Per a les unions o derivacions de línies
s'utilitzaran caixes metàl∙liques que es fixaran a les safates.

2.9. NORMES DE INSTAL∙LACIÓ EN PRESENCIA D’ALTRES CANALITZACIONS NO
ELÈCTRIQUES
En el cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es disposaran
de forma que entre les superfícies exteriors d’ambdues es mantingui a una distància de 3 cm.
com a mínim. En el cas de proximitat amb conductes de calefaccions, d’aire calent, o de fums,
les canalitzacions elèctriques s’establiran de forma que no puguin arribar a una temperatura
perillosa, i per consegüent, es mantindran separades per una distància mínima de 150 mm o a
través de pantalles calorífiques.
Les canalitzacions elèctriques no se situaran per sota d'altres canalitzacions que puguin donar
lloc a condensacions, tals com les destinades a conducció de vapor, d'aigua, de gas, etc., A
menys que es prenguin les disposicions necessàries per a protegir les canalitzacions elèctriques
contra els efectes d'aquestes condensacions.

2.10.

ACCESIBILITAT A LES INSTAL∙LACIONS

Les canalitzacions hauran d'estar disposades de manera que facilitin la seva maniobra,
inspecció i accés a les seves connexions. Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera
que mitjançant la convenient identificació dels seus circuits i elements, es pugui procedir en
tot moment a reparacions, transformacions, etc.
En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d'elements de la construcció, com ara
murs, envans i sostres, no es disposaran entroncaments o derivacions de cables, estant
protegides contra els deterioraments mecànics, les accions químiques i els efectes de la
humitat .
Les cobertes, tapes o envolvents, comandaments i polsadors de maniobra d'aparells tals com
mecanismes, interruptors, bases, reguladors, etc, instal∙lats en els locals humits o mullats,
seran de material aïllant.
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2.11.

CONDUCTORS

Els conductors utilitzats es regiran per les especificacions del projecte, segons s’indica a la
Memòria, Plànols i Mesuraments.

2.12.

MATERIALS

Els conductors seran dels següents tipus:
‐ De 0,6/1 kV de tensió nominal
‐ Conductor: de coure.
‐ Formació: unipolars.
‐ Aïllament: policlorur de vinil (PVC).
‐ Tensió de prova: 2.500 V.
‐ Instal∙lació: sota tub.
‐ Normativa d’aplicació: UNE 21.031
‐ De 0,6/1 kV de tensió nominal
‐ Conductor: de coure (o d’alumini, quan ho requereixin les especificacions del projecte).
‐ Formació: uni‐bi‐tri‐tetrapolars.
‐ Aïllament: policlorur de vinil (PVC) o polietilè reticulat (XLPE).
‐ Tensió de prova: 4.000 V.
‐ Instal∙lació: a l’aire o en safata.
‐ Normativa d’aplicació: UNE 21.123

Els conductors de coure electrolític es fabriquen de qualitat i resistència mecànica uniforme, i
el seu coeficient de resistivitat a 20ºC serà del 98% al 100%. Aniran previstos de bany de
recobriment d’estany, que haurà de resistir la següent prova: A una mostra neta i seca de fil
estanyat se li dona la forma de cercle d’un diàmetre equivalent a 20 o 30 vegades el diàmetre
del fil, a continuació del qual es submergeix durant un minut en una solució d’àcid
hidroclorídric de 1,088 de pes específic a una temperatura de 20ºC. Aquesta operació es
realitzarà dues vegades, després del qual no s’haurà d’apreciar punts negres en el fil. La
capacitat mínima de l’aïllament dels conductors serà de 500V.
Els conductors de secció igual o superior a 6 mm2 hauran d’estar constituïts per cable obtingut
per trenat de fil de coure del diàmetre corresponent a la secció del conductor que es tracti.

2.13.

DIMENSIONAT
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Per la selecció dels conductors actius del cable adequat a cada càrrega s’utilitzarà el més
desfavorable entre els següents criteris:
‐ Intensitat màxima admissible. Com a intensitat s’agafarà la pròpia càrrega. Partint de les
intensitats nominals així establertes, s’escollirà la secció del cable que admeti aquesta
intensitat d’acord a les prescripcions del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió o les
recomanacions del fabricant, adoptant els oportuns coeficients correctors segons les
condicions de la instal∙lació. En referència a coeficients augmentatius de la càrrega, s’haurà de
tenir present les instruccions MIE BT 032 per a receptors d’enllumenat i MIE BT 034 per a
receptors a motor.
‐ Caiguda de tensió en servei. La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que
la caiguda de tensió entre l’origen de la instal∙lació i qualsevol punt d’utilització, sigui menor
del 3% de la tensió nominal en l’origen de la instal∙lació, per enllumenat, i del 5% pels demés
usos, considerant alimentats tots els receptors susceptibles de funcionar simultàniament. Per a
la derivació individual la caiguda de tensió màxima admissible serà del 1,5%. El valor de la
caiguda de tensió podrà compensar‐se entre la de la instal∙lació interior i la de la derivació
individual, de manera que la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma dels valors límits
especificats per a ambdues.
‐ Caiguda de tensió transitòria. La caiguda de tensió en tot el sistema durant l’engegada dels
motors no ha de provocar condiciones que impedeixin l’engegada dels mateixos, desconnexió
dels contactors, parpelleig de l’enllumenat, etc.

La secció del conductor neutre serà l'especificada en la Instrucció ITC‐BT‐07, apartat 1, en
funció de la secció dels conductors de fase o polars de la instal∙lació.
Els conductors de protecció seran del mateix tipus que els conductors actius especificats en
l'apartat anterior, i tindran una secció mínima igual a la fixada per la taula 2 de la ITC‐BT‐18, en
funció de la secció dels conductors de fase o polars de la instal∙lació. Es podran instal∙lar per les
mateixes canalitzacions que aquests o bé en forma independent, seguint a això el que
assenyalin les normes particulars de l'empresa distribuidora de l'energia.

2.14.

IDENTIFICACIÓ DE LES INSTAL∙LACIONS

Les canalitzacions elèctriques s’establiran de forma que per convenient identificació dels seus
circuits i elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions , transformacions, etc.
Els conductors de la instal∙lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel que fa al
conductor neutre i el conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors
que presentin els seus aïllaments. Quan existeixi conductor neutre en la instal∙lació o es
prevegi per a un conductor de fase el seu pas posterior a conductor neutre, s'identificaran
aquests pel color blau clar. Al conductor de protecció se li identificarà pel color verd‐groc. Tots
els conductors de fase, o si escau, aquells per als quals no es prevegi la seva passada posterior
a neutre, s'identificaran pels colors marró, negre o gris.
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2.15.

RESISTÈNCIA D’AÏLLAMENT I RIGIDESA DIELÈCTRICA

Les instal∙lacions hauran de presentar una resistència d'aïllament almenys igual als valors
indicats en la taula següent:

La rigidesa dielèctrica ha de ser tal, que desconnectant els aparells d’utilització, resisteixi
durant 1 minut una prova de tensió de 2U+1000 volts, essent la U la tensió màxima de servei
expressada en volts i amb un mínim de 1.500 volts.
Els corrents de fuita no seran superiors, per al conjunt de la instal∙lació o per a cada un dels
circuits en què aquesta pugui dividir a efectes de la seva protecció, a la sensibilitat que
presentin els interruptors diferencials instal∙lats com a protecció contra els contactes
indirectes.

2.16.

CAIXES DE CONNEXIÓ

Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes apropiades de material
plàstic resistent incombustible o metàl∙liques, en aquest cas estaran aïllades interiorment i
protegides contra l'oxidació. Les dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar
folgadament tots els conductors que hagin de contenir. La seva profunditat serà igual,
almenys, a una vegada i mitja el diàmetre del tub major, amb un mínim de 40 mm, el costat o
diàmetre de la caixa serà d'almenys 80 mm. Quan es vulguin fer estanques les entrades dels
tubs en les caixes de connexió, hauran d'emprar‐se premsaestopes adequades. En cap cas es
permetrà la unió de conductors, com entroncaments o derivacions per simple retorciment o
enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar‐se sempre utilitzant borns
de connexió.
Els conductors es fixaran firmament a totes les caixes de sortida, d’empalmament i de pas,
mitjançant contrarosques i casquets. Es tindrà cura de que quedi al descobert el número total
de fils de rosca amb l’objectiu de que el casquet pugui ser perfectament apretat contra
l’extrem del conducte, després del qual s’apretarà la contrarosca per posar firmament el
casquet elèctric amb la caixa.
Els conductors i caixes es subjectaran per mitjà de perns de fiador en totxana buida, per mitjà
de perns d’expansió en formigó i totxana massissa i claus Split sobre metall. Els perns de fiador
de tipus cargol s’utilitzaran en instal3lacions permanents, els de tipus bis quan es precisi
desmuntar la instal∙lació, i els perns d’expansió seran d’obertura efectiva. Seran de construcció
sòlida i capaces de resistir una tracció mínima de 20 kg. No es farà ús de claus per mitjà de
subjecció de caixes o conductors.

2.17.

MECANISMES I PRESES DE CORRENT

Els interruptors i commutadors tallaran la corrent màxima del circuit en el qual estiguin
col∙locats sense provocar la formació d’arc permanent, obrint o tancant els circuits sense
possibilitat d’agafar una posición intermig. Seran del tipus tancat i de material aïllant. Les
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dimensions de les peses de contacte seran tal que la temperatura no pugui excedir de 65ºC en
cap de les seves peces. La seva construcció serà tal que permeti realitzar un número total de
10.000 maniobres d’obertura i tancament, amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball.
Portaran marcada la seva intensitat i tensions nominals, i estaran provades a una tensió de 500
a 1.000 volts.
Les preses de corrent seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i la tensió
nominal de treball i disposaran, com a norma general, totes elles de posada a terra.
Tots ells aniran instal∙lats en l’interior de caixes encastades en els paraments, de manera que a
l’exterior sols podrà aparèixer el comandament totalment aïllat i la tapa envellidora.
En el cas en el qual existeixin dos mecanismes junts, ambdós estaran en la mateixa caixa, la
qual haurà d’estar suficientment dimensionada per evitar falsos contactes.

3. APARAMENTA DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
3.1. QUADRES ELÈCTRICS
Tots els quadres elèctrics seran nous i es lliuraran o l’obra sense cap defecte. Estan
dissenyades seguint els requisits d’aquestes especificacions i es construiran d’acord amb el
Reglament Electrotècnic per a Baixa
Tensió i amb les recomanacions de la Comissió Electrotècnica Internacional (CEI).
Cada circuit en sortida de quadro estarà protegit contra les sobrecàrregues i curtcircuits. La
protecció contra corrents de defecte cap a terra es farà per circuits o grup de circuits segons
s’indica en el projecte mitjançant la utilització d’interruptors diferencials de sensibilitat
adequada, segons ITC‐BT‐24.
Els quadres estaran preparats per treballar en servei continu. Les variacions màximes admeses
de tensió i freqüència seran del +5% sobre el valor nominal.
Els quadres seran dissenyats per servei interior, completament estancs a la pols i la humitat,
ensamblats i cablejats totalment a fàbrica, i estaran constituïts per una estructura metàl∙lica de
perfils laminats en fred, adequada pel muntatge sobre terra, i plafons de tancament de xapa
d’acer de forta espessor, o de qualsevol altre material que sigui mecànicament resistent i no
inflamable.
Alternativament, la cabina dels quadres podrà estar construïda per mòduls de material plàstic,
amb la part frontal transparent.
Les tapes estaran proveïdes amb un junta d’estanqueïtat de neoprè o material similar, per
evitar l’entrada de pols.
Tots els cables s’instal∙laran dins de canaletes proveïdes de tapa desmuntable. Els cables de
força aniran en canaletes diferents en tot el seu recorregut de les canaletes per els cables de
comandament i control.
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Els aparells es muntaran deixant entre ells i les parts adjacents d’altres elements una distància
mínima igual a la recomanada pel fabricant dels aparells, en qualsevol cas mai inferior a la
quarta part de la dimensió de l’aparell en la direcció considerada.
La profunditat dels quadres serà de 500 mm i la seva alçada i amplada la necessària per a la
col∙locació dels components i igual a un múltiple enter del mòdul del fabricant. Els quadres
estaran dissenyats per poder ser ampliats per ambdós extrems.
Els aparells indicadors (làmpades, amperòmetres, voltímetres, etc.), dispositius de
comandament (polsadors, interruptors, commutadors, etc.), plafons sinòptics, etc., es
muntaran sobre la part frontal dels quadres.
Tots els components interiors, aparells i cables, seran accessibles des de l’exterior per la part
frontal.
El cablejat interior dels quadres es portarà fins a una regleta de borns situats junt a les
entrades dels cables des de l’exterior.
Les parts metàl∙liques de embolcall dels quadres es protegiran contra la corrosió per mitjà
d’una impressió a base de dues capes de pintura anticorrosiva i una pintura d’acabat de color
que s’especifiqui en les medicions o, en la seva absència, per la Direcció Tècnica durant el
transcurs de la instal∙lació.
La construcció i disseny dels quadres haurà de proporcionar seguretat al personal i garantir un
perfecte funcionament sota totes les condicions de servei, i en particular:
‐ Els compartiments que hagin de ser accessibles per accionament o manteniment estant el
quadre en serveis no tindran peces en tensió al descobert.
‐ El quadre i tots els seus components seran capaços de suportar les corrents de curtcircuits
(kA) segons especificacions ressenyades en plànols i medicions.

3.2. INTERRUPTORS AUTOMÀTICS
En l’origen de la instal∙lació i lo més a prop possible del punt d’alimentació de la mateixa, es
col∙locarà el quadre general de comandament i protecció, en el que es disposarà un
interruptor general de tall omnipolar, així com dispositius de protecció contra sobreintensitats
de cada un dels circuits que parteixen de dit quadre.
La protecció contra sobreintensitats per tots els conductors (fases i neutre) de cada circuit es
realitzarà amb interruptors magnetotèrmics o automàtics de tall omnipolar, amb corba
tèrmica de tall per a la protecció a sobrecàrregues i sistema de tall electromagnètic per a la
protecció a curtcircuits.
En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s’instal∙laran en l’origen
d’aquests, així com en els punts en que la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a
secció, condicions d’instal∙lació, sistema d’execució o tipus de conductors utilitzats. No
obstant, no s’exigeix instal∙lar dispositius de protección en l’origen d’un circuit en el que
presenta una disminució de la intensitat admissible en el mateix, quan la seva protecció quedi
assegurada per un dispositiu instal∙lat anteriorment.
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Els interruptors seran de ruptura a l’aire i de dispar lliure i tindran un indicador de posició.
L’accionament será directe per pols amb mecanismes de tancament per energia acumulada.
L’accionament serà manual o manual i elèctric, segons s’indiqui en l’esquema o sigui necessari
per necessitats d’automatisme. Portaran marcades la intensitat i tensió nominals de
funcionament, així com el signe indicador de la seva desconnexió.
L’interruptor d’entrada al quadre, de tall omnipolar, serà selectiu amb els interruptors situats
aigües avall, darrera seu.
Els dispositius de protecció dels interruptors seran relés d’acció directa.

3.3. GUARDAMOTORS
Els contactors guardamotors seran adequats per l’engegada directe de motors, amb corrents
d’engegada màxima del 600% de la nominal i corrent de desconnexió igual a la nominal.
La longevitat de l’aparell, sense haver de canviar peces de contacte i sense manteniment, en
condicions de servei normals (connecta estant el motor parat i desconnecta durant la marxa
normal) serà d’almenys 500.000 maniobres.
La protecció contra sobrecàrregues es realitzarà per mitjà de relés tèrmics per les tres fases,
amb rearmament manual accionable des de l’interior del quadra.
En el cas d’engegada dura, de llarga duració, s’instal∙laran relés tèrmics de característica
retardada. En cap cas es permetrà curtcircuitar el relé durant l’engegada.
La verificació del relé tèrmic, previ ajustament a la intensitat nominal del motor, es realitzarà
fent girar el motor a plena càrrega en monofàsic; la desconnexió s’haurà de realitzar al cap
d’alguns minuts.
Cada contactor portarà dos contactes normalment tancats i dos normalment oberts per
enclavaments amb altres aparells.

3.4. FUSIBLES
Els fusibles seran d’alta capacitat de ruptura, limitadors de corrent i d’acció lenta quan vagin
instal∙lats en circuits de protecció de motors.
Els fusibles de protecció de circuits de control o de consumidors ohmnics seran d’alta capacitat
de ruptura i d’acció ràpida.
Es disposaran sobre material aïllant i incombustible, i estaran construïts de tal forma que no es
pugui projectar metall al fondre’s. Portaran marcades la intensitat i tensions nominals de
treball.
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No seran admesos elements en els que la reposició del fusible pugui suposar un perill
d’accident. Estarà muntat sobre una empunyadura que pugui ser retirada fàcilment de la base.

3.5. INTERRUPTORS DIFERENCIALS
1/ La protecció contra contactes directes s'assegurarà adoptant les següents mesures:
Protecció per aïllament de les parts actives.
Les parts actives hauran d'estar recobertes d'un aïllament que no pugui ser eliminat més que
destruint. Protecció per mitjà de barreres o envoltants.
Les parts actives han d'estar situades a l'interior de les envoltants o darrere de barreres que
posseeixin, com a mínim, el grau de protecció IP XXB, segons UNE20.324. Si es necessiten
obertures majors per a la reparació de peces o per al bon funcionament dels equips,
s'adoptaran precaucions apropiades per impedir que les persones o animals domèstics toquin
les parts actives i es garantirà que les persones siguin conscients del fet que les parts actives
no han de ser tocades voluntàriament.
Les superfícies superiors de les barreres o envoltants horitzontals que són fàcilment
accessibles, han de respondre com a mínim al grau de protecció IP4X o IP xxd.
Les barreres o envolvents han de fixar de manera segura i ser d'una robustesa i durabilitat
suficients per mantenir els graus de protecció exigits, amb una separació suficient de les parts
actives en les condicions normals de servei, tenint en compte les influències externes.
Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir les envolvents o treure parts d'aquestes, això
no ha de ser possible més que:
‐ Bé amb l'ajuda d'una clau o d'una eina;
‐ O bé, després de treure la tensió de les parts actives protegides per aquestes barreres o
aquestes envolvents, no podent ser restablerta la tensió fins després de tornar a col∙locar les
barreres o les envoltants;
‐ O bé, si hi ha interposada una segona barrera que posseeix com a mínim el grau de protecció
IP2X o IP XXB, que no pugui ser treta més que amb l'ajuda d'una clau o d'una eina i que
impedeixi tot contacte amb les parts actives.
Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial‐residual.
Aquesta mesura de protecció està destinada solament a complementar altres mesures de
protecció contra els contactes directes.
L'ús de dispositius de corrent diferencial‐residual, el valor de corrent diferencial assignada de
funcionament sigui inferior o igual a 30 mA, es reconeix com a mesura de protecció
complementària en cas de fallada d'una altra mesura de protecció contra els contactes
directes o en cas de imprudència dels usuaris.
2/ La protecció contra contactes indirectes s'aconseguirà mitjançant "tall automàtic de
l'alimentació".
Aquesta mesura consisteix a impedir, després de l'aparició d'una fallada, que una tensió de
contacte de valor suficient es mantingui durant un temps tal que pugui donar com a resultat
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un risc. La tensió límit convencional és igual a 50 V, valor eficaç en corrent altern, en
condicions normals ia 24 V en locals humits.
Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han de
ser interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. El
punt neutre de cada generador o transformador s'ha de posar a terra.
Es complirà la següent condició:
Ra x Ia £ U
on:
‐ Ra és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de
masses.
‐ Ia és el corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de protecció. Quan el
dispositiu de protecció és un dispositiu de corrent diferencial‐residual és el corrent diferencial‐
residual assignada.
‐ U és la tensió de contacte límit convencional (50 o 24V).

3.6. SECCIONADORS
Els seccionadors en carrega seran de connexió i desconnexió brusca, ambdues independents
de l’acció de l’operador.
Els seccionadors seran adequats per servei continu i capaços d’obrir i tancar la corrent nominal
a tensió nominal amb un factor de potència igual o inferior a 0,7.

3.7. EMBARRATS
L’embarrat principal constarà de tres barres per les tres fases i una, amb la meitat de la secció
de les fases, per el neutre. La barra de neutre haurà de ser seccionable a l’entrada del quadre.
Les barres seran de coure electrolític d’alta conductivitat i adequades per suportar la intensitat
de plena carrega i les corrents de curtcircuits que s’especifiquen en memòria i plànols.
Es disposarà també d’una barra independent de terra, de secció adequada per proporcionar la
posada a terra de les parts metàl∙liques no conductores dels aparells, la carcassa del quadre i,
si hi fossin, els conductors de protecció dels cables en sortida.

3.8. PREMSA ESTOPES I ETIQUETES
Els quadres aniran completament cablejats fins a les regletes d’entrada i sortida.
Es proveiran premsaestopes per totes les entrades i sortides dels cables del quadre; els
premsaestopes serán de doble tancament per cables armats i de tancament senzill per cables
sense armar.
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Tots els aparells i borns aniran degudament identificats en l’interior del quadre mitjançant
números que corresponguin a la designació de l’esquema. Les etiquetes seran marcades de
forma indeleble i fàcilment llegible.
A la part frontal del quadre es disposaran etiquetes d’identificació dels circuits. El fabricant
podrà adoptar qualsevol solució per el material de les etiquetes, la seva subjecció i impressió,
amb el fi de que sigui duradora i fàcilment llegible.
En qualsevol cas, les etiquetes estaran marcades amb lletres negres de 10 mm d’altura sobre
fons blanc.

3.9. RECEPTORS D’ENLLUMENAT
Les lluminàries seran conformes als requisits establerts en les normes de la sèrie UNE‐EN
60598.
La massa de les lluminàries suspeses excepcionalment de cables flexibles no han d'excedir de 5
kg. Els conductors, que han de ser capaços de suportar aquest pes, no han de presentar
entroncaments intermedis i l'esforç haurà de realitzar‐se sobre un element diferent del born
de connexió.
Les parts metàl∙liques accessibles de les lluminàries que no siguin de Classe II o Classe III,
hauran de tenir un element de connexió per a la seva posada a terra, que anirà connectat de
manera fiable i permanent al conductor de protecció del circuit.
L'ús de làmpades de gasos amb descàrregues a alta tensió (neó, etc), es permetrà quan la seva
ubicació estigui fora del volum d'accessibilitat o quan es lin barreres o envoltants separadores.
En instal∙lacions d’il∙luminació amb làmpades de descàrrega realitzades en locals en els que
funcionin màquines amb moviment alternatiu o rotatori ràpid, s'hauran de prendre les
mesures necessàries per evitar la possibilitat d'accidents causats per il∙lusió òptica originada
per l'efecte estroboscòpic.
Els circuits d'alimentació estaran previstos per transportar la càrrega deguda als propis
receptors, als seus elements associats i als seus corrents harmòniques i d'arrencada. Per
receptors amb làmpades de descàrrega, la càrrega mínima prevista en voltiampers serà de 1,8
vegades la potència en watts dels llums. En el cas de distribucions monofàsiques, el conductor
neutre tindrà la mateixa secció que els de fase. Serà acceptable un coeficient diferent per al
càlcul de la secció dels conductors, sempre que el factor de potència de cada receptor sigui
major o igual a 0,9 i si es coneix la càrrega que suposa cada un dels elements associats a les
làmpades i els corrents d'arrencada, que tant aquestes com aquells puguin produir. En aquest
cas, el coeficient serà el que resulti.
En el cas de receptors amb làmpades de descàrrega serà obligatòria la compensació del factor
de potencia fins a un valor mínim de 0,9.
En instal∙lacions amb làmpades de molt baixa tensió (pe 12 V) s'ha de preveure la utilització de
transformadors adequats, per assegurar una adequada protecció tèrmica, contra curtcircuits i
sobrecàrregues i contra els xocs elèctrics.
Per als rètols lluminosos i per a instal∙lacions que els alimenten amb tensions assignades de
sortida en buit compreses entre 1 i 10 kV s'aplicarà el que disposa la norma UNE‐EN 50107.
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3.10.

RECEPTORS A MOTOR

Els motors s’han d’instal∙lar de manera que l'aproximació a les seves parts en moviment no
pugui ser causa d'accident. Els motors no han d'estar en contacte amb matèries fàcilment
combustibles i se situaran de manera que no puguin provocar la ignició d'aquestes.
Els conductors de connexió que alimenten a un sol motor han d'estar dimensionats per una
intensitat del 125% de la intensitat a plena càrrega del motor. Els conductors de connexió que
alimenten a diversos motors, han d'estar dimensionats per una intensitat no inferior a la suma
del 125% de la intensitat a plena càrrega del motor de major potència, més la intensitat a
plena càrrega de tots els altres.
Els motors han d'estar protegits contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en totes les seves
fases, havent aquesta última protecció ser de tal naturalesa que cobreixi, en els motors
trifàsics, el risc de la manca de tensió en una de les seves fases. En el cas de motors amb
arrencador estrella‐triangle, s'assegurarà la protecció, tant per a la connexió en estrella com
en triangle.
Els motors han d'estar protegits contra la falta de tensió per un dispositiu de tall automàtic de
l'alimentació, quan l'arrencada espontani del motor, com a conseqüència del restabliment de
la tensió, pugui provocar accidents, o perjudicar el motor, d'acord amb la norma UNE 20.460 ‐
4‐45.
Els motors han de tenir limitada la intensitat absorbida en l'arrencada, quan es poguessin
produir efectes que perjudiquen a la instal∙lació o ocasionar pertorbacions inacceptables al
funcionament d'altres receptors o instal∙lacions.
En general, els motors de potència superior a 0,75 quilowatts han d'estar proveïts de reòstats
d'arrencada o dispositius equivalents que no permetin que la relació de corrent entre el
període d'arrencada i el de marxa normal que correspongui a la seva plena càrrega, segons les
característiques del motor que ha d'indicar la seva placa, sigui superior a la indicada en el
quadre següent:
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
Més de 15 kW: 1,5
Tots els motors de potència superior a 5 kW tindrà sis borns de connexió, amb tensió de la
xarxa corresponent a la connexió en triangle del bobinatge (motor de 230/400 V per a xarxes
de 230 V entre fases i de 400/693 V per a xarxes de 400 V entre fases), de tal manera que serà
sempre possible efectuar una arrencada en estrella‐triangle del motor.
Els motors hauran de complir, tant en dimensions i formes constructives, com en l'assignació
de potència als diversos mides de carcassa, amb les recomanacions europees IEC i les normes
UNE, DIN i VDE. Les normes UNE específiques per a motors són la 20.107, 20.108, 20.111,
20.112, 20.113, 20.121, 20.122 i 20.324.
Per a la instal∙lació a terra s'usarà normalment la forma constructiva B‐3, amb dos plats de
suport, un extrem d'eix lliure i carques amb potes. Per muntatge vertical, els motors portaran
coixinets previstos per suportar el pes del rotor i de la politja.
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La classe de protecció es determina en les normes UNE 20.324 i DIN 40.050. Tots els motors
hauran de tenir la classe de protecció IP 44 (protecció contra contactes accidentals amb eina i
contra la penetració de cossos sòlids amb diàmetre major d'1 mm, protecció contra
esquitxades d'aigua provinent de qualsevol direcció), excepte per a instal∙lació a la intempèrie
o en ambient humit o polsegós i dins d'unitats de tractament d'aire, on s’utilitzaran motors
amb classe de protecció IP 54 (protecció total contra contactes involuntaris de qualsevol
classe, protecció contra dipòsits de pols, protecció contra esquitxades d'aigua provinent de
qualsevol direcció) .
Els motors amb proteccions IP 44 i IP 54 són completament tancats i amb refrigeració de
superfície.
Tots els motors hauran de tenir, almenys, la classe d'aïllament B, que admet un increment
màxim de temperatura de 80 º C sobre la temperatura ambient de referència de 40 º C, amb
un límit màxim de temperatura del debanat de 130 º C.
El diàmetre i longitud de l'eix, les dimensions de les xavetes i l'altura de l'eix sobre la base
estaran d'acord amb les recomanacions IEC.
La qualitat dels materials amb què estan fabricats els motors seran les que s'indiquen a
continuació:
‐ Rodaments: d'esfera, de tipus adequat a les revolucions del rotor i capaços de suportar
lleugers empentes axials en els motors d'eix horitzontal (se seguiran les instruccions del
fabricant pel que fa a marca, tipus i quantitat de greix necessària per a la lubricació i la seva
durada).
‐ Caixes de borns i tapa: de ferro colat amb entrada de cables a través d'orificis roscats amb
premsa‐estopes.
Per a la correcta selecció d'un motor, que es farà parell servei continu, hauran de considerar
tots i cadascun dels següents factors:
‐ Potència màxima absorbida per la màquina accionada, incloses les pèrdues per transmissió.
‐ Velocitat de rotació de la màquina accionada.
‐ Característiques de la connexió elèctrica (nombre de fases, tensió i freqüència).
‐ Classe de protecció (IP 44 o IP 54).
‐ Classe d'aïllament (B o F).
‐ Forma constructiva.
‐ Temperatura màxima del fluid refrigerant (aire ambient) i cota sobre el nivell del mar del lloc
d'emplaçament.
‐ Moment d'inèrcia de la màquina accionada i de la transmissió referit a la velocitat de rotació
del motor.
‐ Corba del parell resistent en funció de la velocitat.
Els motors podran admetre desviacions de la tensió nominal d'alimentació compreses entre el
5% en més o menys. Si són de preveure desviacions cap a la baixa superiors a l'esmentat valor,
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la potència del motor haurà de "deratarse" de forma proporcional, tenint en compte que, a
més, disminuirà també el parell d'arrencada proporcional al quadrat de la tensió.
Abans de connectar un motor a la xarxa d'alimentació, haurà de comprovar que la resistència
d'aïllament del bobinat estator sigui superiors a 1,5 megahoms. En cas que sigui inferior, el
motor serà rebutjat per la DO i haurà de ser assecat en un taller especialitzat, seguint les
instruccions del fabricant, o substituït per un altre.
El nombre de pols del motor es triarà d'acord a la velocitat de rotació de la màquina accionada.
En cas d'acoblament d'equips (com ventiladors) per mitjà de politges i corretges trapezoïdals,
el nombre de pols del motor s'escollirà de manera que la relació entre velocitats de rotació del
motor i del ventilador sigui inferior a 2,5.
‐ Carcassa: de ferro colat d'alta qualitat, amb potes solidàries i amb aletes de refrigeració.
‐ Estator: paquet de xapa magnètica i bobinat de coure electrolític, muntats en estret contacte
amb la carcassa per disminuir la resistència tèrmica al pas de la calor cap a l'exterior de la
mateixa. La impregnació del bobinat per a l'aïllament elèctric s'obtindrà evitant la formació de
bombolles i haurà resistir les sol∙licitacions tèrmiques i dinàmiques a les quals ve sotmès.
‐ Rotor: format per un paquet ranurat de xapa magnètica, on s'allotjarà el donaven secundari
en forma de gàbia d'aliatge d'alumini, simple o doble.
‐ Eix: d'acer dur.
‐ Ventilador: interior (per a les classes IP 44 i IP 54), d'alumini fos, solidari amb el rotor, o de
plàstic injectat.
Tots els motors portaran una placa de característiques, situada en lloc visible i escrita de forma
indeleble, en la qual apareixerà, si més no, les dades següents:
‐ Potència del motor.
‐ Velocitat de rotació.
‐ Intensitat de corrent a la (es) tensió (s) de funcionament.
‐ Intensitat d'arrencada.
‐ Tensió (s) de funcionament.
‐ Nom del fabricant i model

4. POSADES A TERRA
Les posades a terra s'estableixen principalment a fi de limitar la tensió que, pel que fa a terra,
puguin
presentar en un moment donat les masses metàl∙liques, assegurar l'actuació de les proteccions
i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats.
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La posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni protecció alguna,
d'una part del circuit elèctric o d'una part conductora no pertanyent al mateix, mitjançant una
presa de terra amb un elèctrode o grup d'elèctrodes enterrats en el sòl .
Mitjançant la instal∙lació de posada a terra s'haurà d'aconseguir que en el conjunt
d'instal∙lacions, edificis i superfície pròxima del terreny no apareguin diferències de potencial
perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra dels corrents de defecte o les de
descàrrega d'origen atmosfèric.
L'elecció i instal∙lació dels materials que assegurin la posada a terra han de ser tals que:
‐ El valor de la resistència de posada a terra estigui conforme amb les normes de protecció i de
funcionament de la instal∙lació i es mantingui d'aquesta manera al llarg del temps.
‐ Els corrents de defecte a terra i els corrents de fuita puguin circular sense perill,
particularment des del punt de vista de sol∙licitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques.
‐ La solidesa o la protecció mecànica quedi assegurada amb independència de les condicions
estimades d'influències externes.
‐ Contemplen els possibles riscos deguts a electròlisi que poguessin afectar a altres parts
metàl∙liques.

4.1. UNIONS A TERRA
Preses de terra.
Per a la presa de terra es poden utilitzar elèctrodes formats per:
‐ Barres, tubs;
‐ Platines, conductors nus;
‐ Plaques;
‐ Anells o malles metàl∙liques constituïts pels elements anteriors o les seves combinacions;
‐ Armadures de formigó enterrades, amb excepció de les armadures pretensades;
‐ Altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades.
Els conductors de coure utilitzats com elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica
segons la classe 2 de la norma UNE 21.022.
El tipus i la profunditat d'enterrament de les preses de terra han de ser tals que la possible
pèrdua d'humitat del sòl, la presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la
resistència de la presa de terra per sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior a
0,50 m.
Conductors de terra.
La secció dels conductors de terra, quan estiguin enterrats, hauran d'estar d'acord amb els
valors indicats en la taula següent. La secció no serà inferior a la mínima exigida per als
conductors de protecció.
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La protecció contra la corrosió pot obtenir‐se mitjançant una evolvent.
Durant l'execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra ha d'extremar la
cura perquè resultin elèctricament correctes. S'ha de tenir cura, especialment, que les
connexions, no danyin ni als conductors ni als elèctrodes de terra.
Bornes de posta a terra.
En tota la instal∙lació de posta a terra s’ha de preveure un borne principal de terra, al qual
s’han d’unir els
conductors següents:
‐ Els conductors de terra.
‐ Els conductors de protecció.
‐ Els conductors d’unió equipotencial principal.
‐ Els conductors de posta a terra funcional, si son necessaris.
S’ha de preveure sobre els conductores de terra i en un lloc accessible, un dispositiu que
permeti mesurar la resistència de la toma de terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar
combinat amb el born principal de terra, ha de ser desmuntable necessàriament por mitjà de
un útil, té que ser mecànicament segur i ha d’assegurar la continuïtat elèctrica.
Conductors de protecció.
Els conductors de protecció serveixen per a unir elèctricament les masses de una instal∙lació
amb el born de terra, amb la finalitat d’assegurar la protecció contra contactes indirectes.
Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada en la taula següent:

En tots els casos, els conductors de protecció que no formen part de la canalització
d’alimentació seran de coure amb una secció, al menys de:
‐ 2,5 mm2, si els conductors de protecció disposen d’una protecció mecànica.
‐ 4 mm2, si els conductors de protecció no disposen d’una protecció mecànica.
Com a conductors de protecció poden utilitzar‐se:
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‐ conductors en los cables multiconductors, o
‐ conductors aïllats o nus que tinguin una envolvent comú amb els conductors actius, o
‐ conductors separats nus o aïllats.
Cap aparell haurà de ser intercalat en el conductor de protecció. Les masses dels equips a unir
amb els conductors de protecció no han de ser connectades en sèrie en un circuit de protecció.

5. INSPECCIONS I PROVES A FÀBRICA
L’aparamenta es sotmetrà a fàbrica a una sèrie d’assaigs per comprovar que estan lliures de
defectes mecànics i elèctrics.
En particular es faran al menys les següents comprovacions:
‐ Es mesurarà la resistència d’aïllament amb relació a terra i entre conductors, que tindrà un
valor de, al menys, 0,5 Mohms.
‐ Una prova de rigidesa dielèctrica, que s'efectuarà aplicant una tensió igual a dues vegades la
tensió nominal més 1.000 volts, amb un mínim de 1.500 volts, durant 1 minut a la freqüència
nominal. Aquest assaig es realitzarà estant els aparells d'interrupció tancats i els curtcircuits
instal∙lats com en servei normal.
‐ S’inspeccionaran visualment tots els aparells i es comprovarà el funcionament mecànic de
totes les parts mòbils.
‐ Es posarà el quadre de baixa tensió i es comprovarà que tots els relés actuen correctament.
‐ Es calibraran i ajustaran totes les proteccions d’acord amb els valors subministrats pel
fabricant.
Aquestes proves podran realitzar‐se, a petició de la DO, en presència del tècnic encarregat de
la mateixa.
Quan s’exigeixin els certificats d’assaig, la EIM enviarà els protocols d’assaig, degudament
certificats pel fabricant, a la DO.

6. CONTROL
Es realitzaran quants anàlisi, verificacions, comprovacions, assaigs, proves i experiències amb
els materials, elements o parts de la instal∙lació que s'ordenin pel Tècnic Director de la
mateixa, sent executats en laboratori que designi la direcció, a càrrec de la contracta.
Abans de la seva utilització en l'obra, muntatge o instal∙lació, tots els materials a emprar, les
característiques tècniques, així com les de la seva posada en obra, han quedat ja especificades
en apartats anteriors, seran reconeguts pel Tècnic Director o persona en qui aquest delegui,
sense l'aprovació no podrà procedir a la seva ocupació. Els que per mala qualitat, manca de
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protecció o aïllament o altres defectes no s'estimin admissibles per aquell, hauran de ser
retirats immediatament. Aquest reconeixement previ dels materials no constituirà la seva
recepció definitiva, i el Tècnic Director podrà retirar en qualsevol moment aquells que
presentin algun defecte no apreciat anteriorment, encara a costa, si calgués, de desfer la
instal∙lació o muntatge executats amb ells. Per tant, la responsabilitat del contractista en el
compliment de les especificacions dels materials no cessarà mentre no siguin rebuts
definitivament els treballs en els que s'hagin emprat.

7. SEGURETAT
En general, basant‐nos en la Llei de Prevenció de Riscs Laborals i les especificacions de les
normes NTE, es compliran, entre d’altres, les següents condicions de seguretat:
‐ Sempre que es vagi a intervenir en una instal∙lació elèctrica, tant en l’execució de la mateixa
com en el seu manteniment, els treballs es realitzaran sense tensió, assegurant‐nos la
inexistència d’aquesta mitjançant els corresponents aparells de mesura i comprovació.
‐ En el lloc de treball s’hi trobaran sempre un mínim de dos operaris.
‐ S’utilitzaran guants i eines aïllants.
‐ Quan s’utilitzin aparells o eines elèctriques, a més de connectar‐los a terra quan així ho
precisin, estaran dotats d’un grau d’aïllament II, o estaran alimentats amb una tensió inferior a
50 V mitjançant transformadors de seguretat.

‐ Seran bloquejats en posició d’obertura, si es possible, cada un dels aparells de protecció,
seccionament i maniobra, col∙locant al seu comandament un cartell amb la prohibició de
maniobrar‐lo.
‐ No es restablirà el servi al finalitzar els treballs abans d’haver comprovat que no existeix cap
perill.
‐ En general, entres els operaris treballen en circuits o equips de tensió o en les seves
proximitats, utilitzaran roba sense accessoris metàl∙lics i evitaran l’ús innecessari d’objectes de
metall o articles inflamables; portaran les eines o equips en bosses i utilitzaran calçat aïllant, al
menys, sense farratges ni claus a les soles.
‐ Es compliran així mateix totes les disposicions generals de seguretat d’obligat compliment
relatives a seguretat, higiene i salut en el treball, i les ordenances municipals que siguin
d’aplicació.

8. NETEJA
Abans de la Recepció provisional, els quadres es netejaran de pols, pintura i de qualsevol
material que pugui haver‐se acumulat durant el curs de l’obra en el seu interior o exterior.
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9. MANTENIMENT
Quan sigui necessari intervenir novament en la instal∙lació, be sigui per causa d’avaries o per
efectuar modificacions de la mateixa, s’hauran de tenir en compte totes les especificacions
ressenyades en els apartats de execució, control i seguretat, de la mateixa forma que si es
tractés d’una instal∙lació nova. S’aprofitarà l’ocasió per comprovar l’estat general de la
instal∙lació, substituint o reparant aquells elements que ho precisin, utilitzant materials de
característiques similars a les reemplaçades.

CRITERIS DE MESURAMENT
Les unitats d’obra seran mesurades amb arreglo a l’especificat en la normativa vigent, o bé, en
el cas de que aquesta no sigui suficientment explícita, en la forma ressenyada en el Plec
Particular de Condicions que els sigui d’aplicació, o inclòs tal i com figuren dites unitats en
l’Estat de Mesura del Projecte. A les unitats mesurades se li aplicaran els preus que figuren en
el Pressupost, en els quals es consideren inclosos totes les despeses de transport,
indemnitzacions i l’import dels drets fiscals amb els que es trobin gravats les diferents
Administracions, a més de les despeses generals del contracte. Si hi hagués necessitat de
realitzar alguna unitat d’obra no compresa en el Projecte, es formalitzarà el corresponent preu
contradictori.
Els cables, safates i tubs es mesuraran per unitat de longitud (metro), segons tipus i
dimensions.
En la mesura s’entendran inclosos tots els accessoris necessaris pel muntatge (grapes,
terminals, borns, premsaestopes, caixes de derivació, etc.), així com la mà d’obra per el
transport en l’interior de l’obra, muntatge i proves de recepció.
Els quadres i receptors elèctrics es mesuraran per unitats muntades i connexionades.
La connexió dels cables als elements receptors (quadres, motors, resistències, aparells de
control, etc.) serà efectuada pel subministrador del mateix element receptor.
El transport dels materials en l’interior de l’obra estarà a càrrec de la EIM.

10. CONDICIONS PER A LA RECEPCIÓ
Per a procedir a la recepció de l’obra, i sense perjudicar d’altres exigències no compreses en
aquest plec de prescripcions tècniques, s’hauran de complir els següents punts:

a). Entrega i aprovació dels plànols finals d’obra (dues col∙leccions) i també els manuals de
manteniment i instruccions de funcionament que inclouen catàlegs i instruccions de fabricants,
així com els corresponents certificats de garantia. També s’instruirà al personal de la propietat
del funcionament de les instal∙lacions.
b). Comprovació per la Direcció d’Obres del bon acabament dels treballs.
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c). Proves d’aïllament satisfactòries a una tensió mínima de 500V.
d). Comprovació de la continuïtat del terra i equipotencialitat.
e). Comprovació dels elements de seguretat: diferencials, etc.
f). Legalització de la instal∙lació i entrega dels butlletins segellats.
g). L’instal∙lador emetrà els corresponents certificats de totes les proves realitzades i
necessàries per a la legalització.
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1. OBJECTE DEL PLEC
L’objecte d’aquest document és recollir els criteris addicionals respecte a la normativa vigent
que han de complir totes les instal∙lacions

2. PLEC DE CONDICIONS COMUNES PER A TOTES LES
INSTAL∙LACIONS
Abans del muntatge de qualsevol material o element, es lliuraran les instruccions de muntatge.
Es desballestaran totes aquelles instal∙lacions existents que quedin en desús; el desmuntatge
serà fins al quadre elèctric o fins on es decideixi amb la propietat.
Per a instal∙lacions noves o ampliacions de les existents, es lliurarà un certificat de connexió
conforme aquest és correcte; aquest certificat estarà validat per la propietat i pel mantenidor
habitual de la instal∙lació.
Tots els materials emprats en les instal∙lacions seran idèntics als instal∙lats en l’actualitat en el
centre. Per això caldrà entregar a la direcció de la propietat una relació dels mateixos abans de
començar l’obra.
El termini d’execució no es podrà sobrepassar. Si es detecta, per qualsevol part, una possible
modificació de la planificació aportada al començament dels treballs, s’haurà d’expressar a la
Direcció d’Obra, amb un temps considerat adequat per la replanificació. El incompliment de la
planificació o el endarreriment dels treballs, pel motiu que sigui, implicarà sancions
econòmiques a definir per la propietat.

262

Projecte substitució sistema de producció de fred i calor edifici Tanatori Funerària de Terrassa

3. PLEC DE CONDICIONS PER A LA INSTAL∙LACIÓ D’ACS I
FONTANERIA
3.1. OBJECTE DEL PLEC
L’objecte d’aquest document és recollir els criteris addicionals respecte a la normativa vigent
que han de complir les instal∙lacions de generació d’aigua calenta sanitària (ACS) i fontaneria
de la Clinica, referents a l’eficiència energètica, qualitat en el servei i respecte al medi ambient.

3.2. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT
En tot moment és compliran les normes i guies vigents que afectin l’obra o instal∙lació.

3.3. PLEC DE CONDICIONS INSTAL∙LACIÓ D’ACS I FONTANERIA
3.3.1. IDENTIFICACIÓ D’ELEMENTS I CANONADES
3.3.1.1.

Condicions generals

Tots els elements i accessoris que s’instal∙lin en la xarxa, com ara vàlvules, filtres, comptadors,
termòmetres, sondes, etc, es trobaran etiquetats, per tal de poder portar un registre de base
de dades en la qual es recolliran, entre altres, la marca de l’element, model tipus, ubicació,
material, etc.
L’etiqueta marcarà el codi d’identificació i una breu descripció. L’etiqueta serà de paper i
s’introduirà en un targeter de plàstic resistent i estanc, que s’incorporarà a l’element
referenciat mitjançant una abraçadora.
Totes les canonades aniran identificades segons la norma UNE 100100:2000 amb un color
estàndard per a cadascun dels fluids, fins i tot quan les canalitzacions es trobin aïllades. Les
franges seran pintades o enganxades en tot el seu perímetre, amb unes distàncies compreses
entre 5 i 10 m, depenent de la longitud del tram afectat. Sempre s’instal∙laran les bandes
senyalitzadores en cada derivació. Aquestes bandes serán d’una amplada de 100 mm (A) com
a mínim. Els anells que formen la franja tindran una amplada mínima igual a 0,1 x A.

3.3.2. FONTANERIA
3.3.2.1.

Prevenció del risc de la legionel∙losi

Per al disseny de les instal∙lacions d'aigua sanitària, es compliran els següents requisits:
Xarxa general
‐ Garanties d'una total estanquitat; s'han evitar els cul‐de‐sac i els finals de xarxes.
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‐ Canonades de coure, acer inoxidable o materials plàstics especials que resisteixin
temperatures >70ºC sense deformar‐se.
‐ Canonades del circuit d'aigua freda han d'estar suficientment allunyades de les d'aigua
calenta per tal que la seva temperatura no augmenti per sobre dels 20ºC‐25ºC.
‐ Canonades del circuit d'aigua calenta han de permetre arribar fins a 70ºC i mantenir‐la de
manera constant a una temperatura no inferior de 50ºC. Per això han d'aïllar‐se tèrmicament.
‐ Evitar aixetes que facilitin la formació d'aerosols i s'han de retirar, sempre que sigui possible,
les carxofes terminals.
‐ La instal∙lació ha de disposar de sistemes adequats per aconseguir uns nivells de clor residual
lliure de, com a mínim, 0,2 ppm a tots els punts de la xarxa d'aigua freda.
‐ El sistema complementari més adequat en prevenció per a l'aigua calenta sanitària en els
centres és el d'ionització coure/plata
Dipòsits d'aigua freda
‐ Protegits del sol per tal que no pateixin escalfaments i convenientment tapats.
‐ Amb boques d'entrada, de sortida, de sobreeiximent i de neteja.
‐ Interior adequat per dur a terme les neteges i desinfeccions establertes.
Acumuladors de calor
‐ L'entrada de l'aigua dels acumuladors ha d'estar a la part inferior i la sortida a la part
superior.
‐ Amb boca de registre per a la neteja i una connexió de vàlvula per al seu buidat per tal de
facilitar les tasques de neteja (diàmetre mínim de 400 mm).
‐ Preparats per poder arribar a mantenir una temperatura de 70ºC
‐ Els intercanviadors han de ser de plaques i han d'estar fora de l'acumulador, a fi de poder fer
les operacions de neteja.
‐ En cas d’emprar acumuladors‐escalfadors elèctrics, han d’estar dimensionats per tal d'assolir
una temperatura d’entre 60ºC i 70ºC, a fi de tenir una temperatura de circulació no inferior a
50ºC.
Disseny i situació de les torres de refrigeració
Sols s’instal∙laran torres de refrigeració en les instal∙lacions en què el rendiment energètic sigui
prioritari; en cas contrari, es preveurà l’ús de condensadors d’aire. De totes formes, en cas
d’emprar torres de refrigeració, es tindran en compte els següents criteris:
‐ Situades en llocs aïllats. Les distàncies a finestres i preses d'aire no inferiors a 10 m
horitzontalment, amb una cota superior de 2 m de les zones a protegir. Els aparells s'han de
situar en el vessant a sotavent dels llocs a protegir dels vents dominants.
‐ Materials resistents a concentracions elevades de clor.
‐ Accessibilitat fàcil a aparells i, per tal de procedir a la seva neteja, han de ser desmuntables.
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‐ Atès que són una de les fonts principals de presència de legionel∙la, si pot ser, per eliminar‐les
s'han de buscar mètodes alternatius.

3.3.3. MATERIALS I COMPONENTS
3.3.3.1.

Condicions generals

Tots els materials i components seran d’alta qualitat.

3.3.3.2.

Canonades

Requeriments generals
Alta resistència a la corrosió, baix coeficient de dilatació, baixa pèrdua de càrrega, estabilitat
enfront dels agents anticongelants, estabilitat a alta temperatura, no migració de
contaminants a l’aigua, vida útil llarga i reciclables al final de la seva vida útil.
Quadre de tipus i usos
La vida útil de totes aquestes canonades per a una temperatura d’ús de 70ºC és d’uns 50 anys

Suports
Els suports de les canonades, en general, seran suficients perquè una vegada calorifugats no es
produeixin fletxes superiors al 2 per mil, ni causin esforços sobre elements o aparells que
estiguin units a bombes , vàlvules, bescanviadors o altres equips de la instal∙lació.
Per les canonades no exposades a esforços tèrmics, s’utilitzaran abraçadores comercials amb
subjecció mitjançant barnilla roscada al suport amb doble cargol.
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Les canonades de plàstic aniran suportades sobre safata metàl∙lica de malla electrosoldada.
Aïllaments
Els components de la instal∙lació (equips, canonades i accessoris) disposaran d’un aïllament
tèrmic amb un gruix mínim per tal de limitar les pèrdues d’energia i evitar condensacions.
Quan s’utilitzi aïllament en canonades que estiguin a la intempèrie, l’aïllament es recobrirà
amb xapa d’alumini de 0,6 mm de gruix.

3.4. PLEC DE CONDICIONS PER A LA INSTAL∙LACIÓ DE SANEJAMENT
3.5. OBJECTE DEL PLEC
L’objecte d’aquest document és recollir els criteris addicionals respecte a la normativa vigent
que han de complir les instal∙lacions de sanejament de la Clínica, referents a l’eficiència
energètica, qualitat en el servei i respecte al medi ambient.

3.6. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT
En tot moment és compliran les normes i guies vigents que afectin l’obra o instal∙lació.

3.7. PLEC DE CONDICIONS INSTAL∙LACIÓ SANEJAMENT
3.7.1. ASPECTES GENERALS
3.7.1.1.

Sistemes d’evacuació

Les aigües que aboquen en la xarxa d'evacuació s'agruparan en 2 classes:
La recollida de les aigües fecals i residuals es realitza independentment de les aigües de pluja,
amb la qual cosa el dimensionament de cada xarxa és adequat al seu cabal corresponent. Per
tant, s'instal∙laran baixants i col∙lectors totalment independents per a cada recollida, i si el
clavegueram urbà fos també separatiu, les aigües de pluja podrien tenir alguna altra utilitat
(regs urbans, indústries, etc). La seva aplicació també será adequada quan existeixi abocament
a fosses sèptiques o a estacions depuradores d'aigües residuals.

3.7.2. ELEMENTS CONSTITUENTS DE LA INSTAL∙LACIÓ DE L'EDIFICI
3.7.2.1.

Tancaments hidràulics

S’impedirà per mitjans de tancaments hidràulics que l'aire viciat de la xarxa d'evacuació
comuniqui amb l'aire dels locals habitats on es troben instal∙lats els distints aparells sanitaris.
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Els tancaments hidràulics poden ser:
. sifons individuals, propis de cada aparell.
. bots sifònics, que pot servir a diversos aparells.
. claveguerons sifònics.
. arquetes sifòniques, situades en les trobades dels conductes enterrats d'aigües pluvials i
residuals.
Els tancaments hidràulics han de tenir les següents característiques:
Han de ser autorentables, de tal forma que l'aigua que els travessi arrossegui els sòlids en
suspensió.
Les seves superfícies interiors no han de retenir matèries sòlides.
No han de tenir parts mòbils que impedeixin el seu funcionament correcte.
Han de tenir un registre de neteja fàcilment accessible i manipulable.
L'altura mínima del tancament hidràulic ha de ser de 50 mm per a usos continus, i 70 mm per a
usos discontinus. L'altura màxima ha de ser 100 mm. La corona ha d'estar a una distància igual
o menor que 60 cm per sota de la vàlvula de desguàs de l'aparell. El diàmetre del sifó ha de ser
igual o major que el diàmetre de la vàlvula de desguàs i igual o menor que el del ramal de
desguàs. En el cas que existeixi una diferència de diàmetres, la grandària ha d'augmentar en el
sentit del fluix.
Ha d'instal∙lar‐se el més a prop possible de la vàlvula de desguàs de l'aparell, per limitar la
longitud del tub brut sense protecció cap a l'ambient.
No han d'instal∙lar‐se en sèrie, per la qual cosa quan s'instal∙li un bot sifònic per a un grup
d'aparells sanitaris, aquests no han d'estar dotats de sifó individual.
Si es disposa d’un únic tancament hidràulic per a servei de diversos aparells, ha de reduir‐se al
màxim la distància d'aquests al tancament.
Un bot sifònic no ha de donar servei a aparells sanitaris no disposats en dependències humides
on estigui instal∙lat.
El desguàs d'aigüeres, safarejos i aparells de bombament (rentadores i rentaplats) ha de fer‐se
amb un sifó individual.
El desguàs dels inodors a les baixants ha de realitzar‐se directament o per mitjà d'un conducte
d’escomesa de longitud igual o menor que 1,00 m, sempre que no sigui possible donar al tub el
pendent necessari.

Ha de disposar‐se d’un sobreeixidor als lavabos, bidets, banyeres i aigüeres.
No han de disposar‐se desguassos enfrontats escometent a una canonada comuna.
Les unions dels desguassos a les baixants han de tenir la major inclinació possible, que en
qualsevol cas no ha de ser menor que 45º.
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Quan s'utilitzi el sistema de sifons individuals, els ramals de desguàs dels aparells sanitaris han
d'unir‐se a un tub de derivació, que desemboqui en el baixant o si això no fos possible, en el
conducte de l'inodor, i que tingui la capçalera enregistrable amb tap roscat.
Excepte en instal∙lacions temporals, han d'evitar‐se en aquestes xarxes els desguassos
bombats.

3.7.3. MATERIALS DE LA XARXA D’EVACUACIÓ
La canonada de fosa grisa s'utilitzarà en baixants, col∙lectors i ventilació. És molt duradora a
causa del seu elevat contingut en carboni i presenta una elevada resistència mecànica, si bé, la
seva utilització es restringirà a zones de trànsit i punts que requereixin reforçar la instal∙lació, a
causa del seu elevat preu.
La canonada de materials plàstics (PVC, HDPE, PP HT) és la més utilitzada actualment, tant en
petita evacuació (derivacions i ramals) com en gran evacuació (baixants i col∙lectors). Amb
material plàstic es realitzaran també les peces especials i auxiliars, com a bots, sifons,
claveguerons, vàlvules de desguàs, colzes, derivacions, maneguins, etc. Els tubs es
caracteritzaran per la seva gran lleugeresa i llisor interna, que evitaran les incrustacions i
permetran la ràpida evacuació de les aigües residuals. Presentaran a més a més gran
resistència als agents químics, sense cap incompatibilitat amb els materials d'obra. A causa del
seu elevat coeficient de dilatació, serà obligat posar juntes de dilatació. Els tubs que s'instal∙lin
a la intempèrie s'ubicaran a l'interior de cassetons, a l'abric del sol, per evitar l'envelliment. En
ésser materials termoplàstics presentaran gran conformabilitat, adaptant‐se a qualsevol traçat
quan s'escalfen per donar‐los forma.
La canonada de formigó s'utilitzarà en la xarxa horitzontal de gran evacuació (col∙lectors). Per a
la seva fabricació s'emprarà el formigó en massa, vibrat i centrifugat. Presentarà gran
resistència mecànica, gran capacitat d'evacuació i gran durabilitat.
La canonada de gres s'utilitzarà en gran evacuació (baixants i col∙lectors). S'obtindrà en pastar
en via humida el quars, feldespat, alúmina i òxid de ferro, els quals, un cop moldejats, es couen
a temperatura de 1.200ºC, vitrificant‐se i esmaltant‐se superficialment amb clorur sòdic. El
resultat serà un material de gran compacitat, altament impermeable, gran duresa, gran
resistència a l'agressivitat dels àcids i bases i gran durabilitat. No obstant això, és fràgil als
cops, la qual cosa obliga a realitzar trams molt curts amb un elevat nombre de juntes.
La canonada de zinc serà adequada per a la recollida d'aigües pluvials, utilitzant‐se tant en
canalons com en baixants. Serà resistent a la intempèrie i aigües de pluja, autoprotegint‐se per
la formació d'una petita pel∙lícula de carbonat de zinc que impedeix la seva corrosió. No
obstant això, encara essent un material molt mal∙leable i lleuger que es treballa perfectament,
és atacat pel guix, el ciment i els àcids en general.
Dels materials existents en el mercat, i per tal de ser el més respectuosos possible amb el medi
ambient, s’utilitzaran materials exempts de clor com el polietilè.

3.7.4. CONDICIONS QUE HAURÀ DE REUNIR LA XARXA D'EVACUACIÓ
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La xarxa haurà d'aconseguir sense estancament i d'una manera ràpida, l'evacuació de les
aigües utilitzades en els diferents serveis, i d'una forma molt especial les aigües negres, que
contenen i transporten abundant matèria orgànica i colibacils, agents portadors de malalties
hídriques. Per aconseguir això, els inodors s'agruparan al voltant del baixant i a distància no
superior a 1 metre, dotant‐los de maneguins d'escomesa amplis i de tancaments segurs i
hermètics en les juntes d'unió. Al mateix temps, per augmentar la velocitat d'evacuació, totes
les canonades horitzontals (ramals i col∙lectors) portaran pendent cap al desguàs, disposaran
de trobades suaus i àmplia capacitat hidràulica.
S'impedirà l'entrada als locals higiènics de l'aire mefític, procedent de l'interior de les
canonades que integren la xarxa. Per a això, s'instal∙larà en cada aparell sanitari un tancament
hidràulic assegurat per sifons individuals, bots sifònics, etc, que mantindrà un mínim de 5 cm
d'altura d'aigua. Aquest tancament perdurarà, encara en presència dels sifonaments de la
xarxa, emprant un eficaç sistema de ventilació.
Es mantindrà una estanquitat total de la xarxa, en tots els seus punts, aconseguint un segellat
elàstic en les juntes i unions, que admeti els moviment de la xarxa. Aquesta estanquitat es
referirà no sols a l'aigua, sinó també als gasos per evitar males olors.
S'impedirà que interiorment quedin residus retinguts, que puguin arribar a ser principis
d'obstruccions, per a qual cosa, tots els materials i elements que formen la xarxa hauran de
tenir una gran llisor interna (canonades, brunyits d'arquetes i pous, etc), i les unions,
entroncaments, empelts, etc, es faran procurant una unió al màxim, sense esglaons ni ressalts.
S'aconseguirà un traçat de la instal∙lació que permeti una accessibilitat total de la xarxa,
fonamentalment en els punts conflictius (canvis de direcció, inflexions, etc), disposant en tals
punts un sistema de registre que en un moment donat permeti l'accés dels elements o útils de
neteja, fugint dins el possible dels encastos.
Es tindrà independència total de la xarxa amb els elements estructurals de l'edifici, per impedir
que els moviments relatius dels uns i els altres s'afectin entre si, la qual cosa sempre acabaria
per trencar els elements de la xarxa o perdre l’hermeticitat.
Es realitzarà una subjecció correcta de tots els materials que integren la xarxa,
fonamentalment les canonades.
S'impedirà la comunicació directa d'aquesta xarxa amb la d'aigües netes. S'eliminaran els
excessos de greixos i fangs abans del seu abocament a la xarxa de col∙lectors.
No s'han d'instal∙lar dos sifons en sèrie, perquè la bossa d'aire que es formaria en la canonada
de connexió entre els dos dificultaria o, fins i tot, impediria el fluir de l'aigua cap a la xarxa de
desguàs.

3.7.5. ALTRES ESPECIFICACIONS
3.7.5.1.
Varis
Per a qualsevol altre element constructiu a utilitzar i que no estigui especificat en aquest plec
de condicions, s’atendrà a les Normes Oficials i als criteris de la Direcció Facultativa de la
propietat
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CONSIDERACIONS FINALS
Qualsevol dubte que sorgeixi en la interpretació dels plànols de la memòria, dels plecs de
condicions, dels amidaments o del pressupost, es cursarà consulta al Director de l’Obra o els
serveis tècnics de la propietat, qui podrá considerar la solució que cregui més adient i
convenient al cas.
L’Instal∙lador haurà de preveure que se li podrà exigir, per part de la Direcció Facultativa amb
anterioritat a la certificació final de la instal∙lació, l’apartat de tota la documentació necessària
perquè es justifiqui que els equips, materials, components i accessoris que utilitzi, així com la
seva posada en obra, compleixin les condicions particulars que li siguin d’aplicació.
L’empresa Instal∙ladora, per a l’execució de la instal∙lació, seguirà l’exposat en el conjunt del
projecte així com el que ordeni la Direcció Facultativa o els serveis tècnics de la propietat
durant l’execució.
Per condició expressa del present plec, la Instal∙ladora realitzarà plànols de la instal∙lació
executada detallant els equips, accessoris, conduccions, etc, indicant clarament dimensions,
espais lliures, situació precisa de les connexions i vàlvules, pes, potència instal∙lada, necessitats
energètiques per a l’explotació de la instal∙lació i els seus diferents components, i qualsevol
altra documentació que sigui necessària per al coneixement de la instal∙lació realitzada. Els
plànols de detall, si així ho admet la Direcció Facultativa, podran ser substituïts per catàlegs i
documentació tècnica proporcionada pel fabricant.
Abans d’iniciar‐se els treballs de muntatge, l’empresa Instal∙ladora realitzarà el replantejament
de tots i cada un dels elements i parts de la instal∙lació. Per continuar els treballs, l’ empresa
Instal∙ladora haurà d’obtenir de la Direcció Facultativa, l’aprovació a aquest replantejament.
Tant en l’emmagatzematge en obra, com en el procés d’instal∙lació o una vegada instal∙lats,
l’empresa
Instal∙ladora protegirà degudament tots els materials, accessoris i equips, perquè aquests així
com la instal∙lació en general s’entregui en la recepció provisional en perfectes condicions.

4. PLEC DE CONDICIONS PER A LA INSTAL∙LACIÓ DE
CLIMATITZACIÓ
4.1. OBJECTE DEL PLEC
L’objecte d’aquest document és recollir els criteris addicionals respecte a la normativa vigent
que han de complir les instal∙lacions de climatització de la Clínica, referents a l’eficiència
energètica, qualitat en el servei i respecte al medi ambient.

4.2. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT
En tot moment és compliran les normes i guies vigents que afectin l’obra o instal∙lació.
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4.3. PLEC DE CONDICIONS INSTAL∙LACIÓ CLIMATITZACIÓ
4.3.1. ASPECTES GENERALS
A l'hora del càlcul del sistema, la planta haurà de zonificar‐se atenent a criteris d'horari de
servei, orientació, ocupació, activitats desenvolupades, etc, de forma que es puguin obtenir les
condicions ambientals de projecte individualment en cadascuna de les dependències.
S'utilitzarà un sistema de climatització integrat. Es procurarà mantenir un sistema de
climatització similar i compatible a l'existent a centre

4.3.2. GENERADORS DE FRED I CALOR
S'optarà primerament per l'ocupació de plantes refrigeradores condensades per aire, evitant
en tot el possible l'ocupació de plantes frigorífiques condensades per aigua (instal∙lació de
torres de refrigeració), tret que per condicions arquitectòniques no quedi una altra opció.
Les màquines se situaran sobre bancades flotants, essent suportades per elements
antivibratoris, de manera que no pugui transmetre sorolls ni vibracions molestes a l'edifici. Es
prendran les mesures necessàries per no produir molèsties en edificis pròxims.
En instal∙lacions aire‐aigua s'utilitzarà el sistema de col∙lectors amb bombes primàries (una per
màquina+reserva) i bombes secundàries (dos per circuit). S’intercalarà un dipòsit
d'acumulació.
Les calderes seran d’alt rendiment i de condensació en el cas d’aigua sanitària.
Les bombes de circulació no hauran de sobrepassar les 1.450 r.p.m, instal∙lant‐se sempre
bombes de reserva en paral∙lel.
Es disposarà de vasos d'expansió. Seran vasos tancats amb cambra de nitrogen i membrana
intercanviable.
Tots els sistemes automàtics tindran la possibilitat de ser comandats manualment mitjançant
selectors.

4.3.2.1.

UNITAT CLIMATIZADORA

Mentre no s'indiqui d'una altra manera, les unitats estaran completament equipades amb
carcasses i plenums, ventiladors, antivibratoris, aïllaments, safates, bateries, filtres, sistemes
d'humidificació, deflectors, comportes, vàlvules tipus “TA”, enllumenat interior i altres
elements i accessoris necessaris.
A mes es muntaran sondes de temperatura a les canonades de entrada i sortida de las bateries
de fred i calor, per tal de quantificar el consum energètic d’aquestes bateries.
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Les unitats, seran de primera línia dins de la gamma de fabricació de cada proveïdor i tindran la
capacitat de treballar en mode “freecoling”.
Es presentarà per a la seva acceptació la informació de cada equip.
La identificació dels aparells per part del fabricant anirà visible a l'exterior de l'equip, amb
totes les dades principals.
Es senyalitzaran els fluxos d'aire amb distintius de color per tipus de fluid, segons la següent
estandardització:
‐ Blau: entrada aire fresc de l'exterior
‐ Verd: aire exterior després de passar pel recuperador
‐ Vermell: impulsió aire calent a instal∙lació
‐ Taronja: retorn aire de la instal∙lació
‐ Marró: extracció aire a l'exterior després de passar pel recuperador
Tots els ventiladors hauran de portar plaques d'identificació metàl∙liques indicant la zona a la
qual serveixen, volum d'aire, watts, RPM, pressió estàtica i mida.
Cada unitat serà construïda i operarà en totes les condicions de cabal d'aire (incloent del 100%
al 30% en les unitats de volum variable) sense que es sobrepassin les condicions acústiques
requerides per als diferents locals. Els requisits acústics s'han de complir amb la unitat
instal∙lada i segons les condicions constructives de l'edifici, la ubicació destinada a ella i els
conductes connectats en manera similar al projectat. Si no s'aconsegueixen els nivells
requerits, el contractista es farà càrrec d'afegir les mesures o silenciadors que siguin
necessaris.
Aquestes mesures s'adoptarien sense comprometre el disseny original.
Els elements constructius que componen les unitats hauran de reunir les següents
característiques, llevat d'indicació contrària en els documents de projecte:
Envolupant
L'envoltant, estarà formada per panells del tipus sandvitx acústic, de 50 mm. de gruix mínim,
format per una xapa galvanitzada exterior de 1,8 mm de gruix mínim i interior de 0,8 mm.
L'aïllament consistirà en tauler de fibra de vidre acústic o llana de roca.
Tot el plafonat anirà suportat per una estructura independent d'acer galvanitzat o alumini. La
unió entre panells es realitzarà mitjançant un sistema d'encadellat i peces de subjecció
cargolades a aquests.
La construcció del sòl serà a base d'estructura suport de perfils i panells sandvitx llis transitable
amb xapes de 1,2 mm. de gruix mínim, soldades a l'estructura. Les juntes del panell seran
estanques a l'aigua. L'aïllament serà el mateix que els panells laterals.
L'estructura suport estarà dimensionada per el pes dels climatitzadors amb tot el seu
equipament. Es preveuran agafadors.
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El sostre tindrà una construcció idèntica a les parets, perfectament travades per aconseguir un
conjunt rígid i lliure de vibracions. El sostre de l'envolvent, si és per a muntatge a la
intempèrie, anirà protegit per una coberta metàl∙lica addicional tipus teulat amb dispositiu de
recollida i evacuació d'aigües.
Les portes d'accés a les diferents seccions (fins i tot la d'humectació), hauran d'anar muntades
sobre un bastidor de perfil, i construcció idèntica a les parets. Amb frontisses, doble ribet de
goma per estanquitat i manilles de tancament ràpid, tipus falca per tancament per pressió
progressiva amb accionament des de l'exterior i interior i en un nombre mínim de 2 per porta.
A més de la safata de condensats que s'inclou en la secció de bateries de fred, la unitat anirà
equipada amb una safata de 1,6 mm de l'espessor d'acer inoxidable (304) que cobrirà la secció
d'humectació fins als filtres finals. Incorporarà un maniguet d'acer inoxidable per a connexió a
la xarxa de desguàs.
Tota la unitat anirà pintada exteriorment, amb pintura, especialment resistent a ambients
agressius. El color serà definit per la propietat, es presentarà el procediment de pintura
empleat.
Es preveuran passafils en les seccions on hi hagi motors elèctrics.
Secció de filtratge
‐ Aniran muntats sobre marcs o carrils de retenció, de manera que quedi assegurada
l'estanquitat a l'aire a través dels mateixos.
‐ Tant els marcs com els filtres seran construïts en materials anticorrosius.
‐ L'accés als filtres per al manteniment haurà de ser fàcil i ràpid (extracció lateral).
‐ Totes les unitats disposaran de filtre i prefiltre a més de la resta de filtres necessaris per
protegir els diferents elements de l'equip com extractor, radiadors, intercanviador, i donar la
qualitat final d'aire a la zona a climatitzar.
‐ Estarà dotat amb un manòmetre de pressió diferencial per indicar filtre brut, que s’instal∙larà
a l'exterior de l'envolvent i donarà el senyal d'alarma en el supervisor de la instal∙lació.
El contractista haurà de realitzar un canvi de filtres dels climatitzadors quatre setmanes
després de la seva posada en funcionament. Aquests treballs no constituiran un cost
addicional per la propietat
Secció de bateries de refredament i escalfament
‐ Les preses exteriors de bateria estaran embridades i seran només 2 (entrada i sortida).
‐ Les bateries poden ser extraïbles lateralment sobre carrils.
‐ Les bateries de refredament hauran de ser construïdes en tub de coure sense soldadura amb
aletes continu d'alumini amb distància entre aletes. Les aletes disposaran de collarets d'ajust
per aconseguir una màxima transferència de calor en la unió amb el tub. I es calcularan per
una temperatura del aigua de 10ºC.
‐ Les bateries d'escalfament per a aigua sobreescalfada hauran de ser construïdes en tub
d'acer amb aletes d'alumini, s'acceptarà tub de coure. I es calcularan per una temperatura del
aigua de 55ºC.
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‐ Les safates de condensats seran d'acer inoxidable 304 de 1,6 mm de gruix, amb fons i laterals
impermeabilitzats
Seccions d'impulsió i retorn
‐ Els ventiladors seran centrífugs, antiguspires, de doble banda d'aspiració, àleps a reacció,
amb el cabal i pressió requerits, equilibrats estàtica i dinàmicament.
‐ Per cabals superiors a 20.000 m 3 / h disposaran de pales amb secció tipus "airfoil".
‐ Rendiment mínim 80%
‐ La velocitat de gir no superarà les 3.000 rpm
‐ Tot el conjunt motor‐ventilador anirà suportat en una bancada aïllada mitjançant
antivibratoris.
‐ La sortida d'aire, estarà també connectada mitjançant una lona antivibratoria.
‐ L'equipament tindrà proteccions d'acord amb la normativa "CE": cubrecorreas, reixes de
protecció, enllumenat, etc.
Comportes
Les comportes d'aire exterior i retorn seran de lames d'obertura oposada. Duran junt (neoprè)
a l'extrem de lames.
RECUPERADORS
La direcció facultativa definirà quin tipus s’ha de muntar en cada cas i tots ells seran d’última
generació i alt rendiment.
o Recuperadors de calor rotatius
o Recuperadors de calor estàtics de flux creuat

4.3.3. UNITATS TERMINALS O EMISSORES
4.3.4. XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA
4.3.4.1.

Requeriments generals

S’aconseguirà l’equilibrat hidràulic dels circuits de canonades utilitzant vàlvules d’equilibrat,
del tipus “TA”.
Els acoblaments a màquines i bombes es realitzaran amb maneguins elàstics. Es preveurà la
lliure dilatació de les canonades mitjançant compensadors adequats i inclouran purgadors
d'aire tipus boia automàtics amb comandament manual proveïts de vàlvula de tancament per
eliminar l'aire del circuit. Tipus “Spirax Sarco”.
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La xarxa hidràulica disposarà dels suficients elements de tall per permetre aïllar zones i equips
sense afectar a la resta de la instal∙lació. Així mateix, s'instal∙laran vàlvules d'equilibrat per a
l'ajust de cabals.
La unió de les canonades serà en funció de les especificacions del fabricant en materials plàstic
o soldada en tubs d’acer. La unió dels accessoris serà roscada per a diàmetres fins a DN50 i
amb brides per a diàmetres superiors. S’utilitzaran accessoris adequats en canvis de direcció i
derivacions. No s’admetran els tubs corbats en calent.
El muntatge de les canonades s’instal∙larà, previ replantejament, de forma paral∙lela als
elements estructurals de l’edifici, i es coordinarà amb la resta d’instal∙lacions per tal que no
s’interfereixin.
Les canonades es tallaran exactament segons les dimensions establertes a peu d’obra. Es
col∙locaran al seu lloc sense forçar‐les o flexejar‐les. S’instal∙laran de manera que contreguin o
dilatin sense deteriorament per si mateixes o la resta de l’obra.
Qualsevol pas per forjats o paraments es realitzarà protegit per un passamurs plàstic que
permeti la lliure dilatació del tub. Garantint en tot moment la sectorització d’incendis.
Els trams encastats de canonades en murs o envans es protegiran amb un tub flexible de PVC
per protegir els tubs i permetre la seva dilatació. Les canonades no hauran de posar‐se mai en
contacte amb guix humit, oxiclorurs o escòries.
En el cas de les canonades de climatització caldrà preveure purgadors en els punts alts i aixetes
de buidat en els punts baixos. La col∙locació horitzontal de canonades es realitzarà amb un
mínim pendent des dels purgadors cap als punts de drenatge.
La canonada d’acer es netejarà i pintarà amb dues capes de mini antioxidant. S’instal∙larà
l’aïllament tèrmic.
Finalment se senyalitzaran totes les canonades indicant el fluid que transporten i la seva
direcció.
Les grapes i abrasadores seran de manera que permetin un desmuntatge fàcil dels tubs,
exigint‐se la utilització de material elàstic entre subjecció i canonada.
Totes les vàlvules, equips, accessoris, aparells, etc. S'instal∙laran de manera que siguin
fàcilment accesible per a la seva reparació i recanvi. Al costat de descàrrega de totes les
vàlvules i en les connexions definitives a equips, s'instal∙laran brides o ràcords d'unió.
Totes les canonades, vàlvules, accessoris, etc, s'instal∙laran de manera que un cop que se hagi
aplicat el recobriment o aïllament, quedi com a mínim 2 cm de separació entre l'aïllament
acabat i altres instal∙lacions, i entre l'aïllament acabat de les canonades contigües.
Durant el muntatge de canonades, els extrems oberts d'aquesta es cobriran amb tapes, que
impedeixin l'entrada d'enderrocs, etc, essent de total responsabilitat de l'instal∙lador els danys
a la instal∙lació i l'obra que per la inobservança d'aquest apartat poguessin produir‐se.

4.3.5. CONDUCTES DE DISTRIBUCIÓ
General
Conductes d'aire
Estaran fabricats en xapa d'acer galvanitzat.
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Les brides per reforços de xapa fins a 600 mm. de banda seran del tipus de beina i els
conductes serán construïts en seccions de 2 m.
Les brides per a conductes de 600 a 1.500 mm.de banda seran del tipus T i els conductes seran
construïts en seccions d'1 m.
Les brides per a conductes més grans de 1.500 mm. seran de angular laminat de 40 x 40 x 4,
amb una capa de pintura d'imprimació. Els costats dels conductes seran reforçats amb
angulars muntats diagonalment.
Les unions de conductes es realitzaran amb el sistema comercial METU o similar.
Totes les unions dels conductes seran estanques i a prova de fuites d'aire, per la qual cosa es
procedirà a aplicar segellador, exempt de silicona o efecte silicona, a les cantonades de les
unions dels conductes.
Durant el muntatge, totes les obertures existents en el conducte hauran de ser tapades i
protegides de manera que no permeti l'entrada de pols i altres elements estranys en la part ja
muntada.
Segons es vagi conformant el conducte, es netejarà el seu interior i esborrarà rebaves i
sortints.
Totes les xapes vindran degudament matriu en prisma piramidal, prestant especial atenció
durant el muntatge de manera que la punta del prisma quedi cap a l'exterior.
La connexió a equips es realitzarà mitjançant un coll de material sintètic, per evitar la possible
transmissió de vibracions al mateix.
Totes les reixetes i difusors d'aire a instal∙lar es realitzaran atenent escrupolosament a la
velocitat de sortida de l'aire garantint en tot moment un ínfim nivell sonor.
S'executaran en conseqüència, plenums adequats per a la connexió d'elements a conductes
d'aire, d'acord amb la normativa vigent i les recomanacions de fabricants.
Suports de conductes
Els conductes de xapa fins a 450 mm. d'amplada seran suspesos dels sostres per mitjà de
platines galvanitzades de 1,5 mm., abraçant el conducte per la seva cara inferior i fixades al
sistema per mitjà de cargols de rosca de xapa, els conductes més grans de 450 mm. d'amplada,
seran suspesos per mitjà de varetes d'acer laminat i angulars muntats a la cara inferior als
conductes.
Aquests materials portaran una capa de pintura antioxidant.
Conductes de fibra de vidre
Aquest tipus de conductes només no es podran utilitzar.
Aïllament de conductes
L’aïllament s’executarà amb escuma elastomerica.
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4.3.6. BUIDAT DE LA INSTAL∙LACIÓ HIDRÀULICA
Totes les xarxes de distribució d’aigua estaran dissenyades de tal forma que puguin buidar‐se
totalment i parcialment. Els buidats parcials de la xarxa es faran usualment per la base de les
columnes, a través d’un element el diàmetre del qual serà, com a mínim, igual a 20 mm. El
buidat total es farà pel punt més baix de la instal∙lació, quan aquest sigui accessible, a través
d’un element el diàmetre del qual es determina, a partir de la potència tèrmica de la
instal∙lació, en la taula següent:

S’utilitzaran vàlvules d’esfera, seient o cilindre, que es protegiran adequadament contra
maniobres accidentals.

4.3.7. AÏLLAMENTS TÈRMICS D’APARELLS I CONDUCCIONS
S’aïllaran totes les canonades.
Les canonades s’aïllaran amb escuma elastomèrica en interiors i en exteriors i sales de
maquines s’aïllaran amb escuma elastomèrica acabada en xapa de alumini.

4.3.8. INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA
Cada quadre elèctric haurà de disposar d'embarrats de distribució, proteccions, elements de
comandament, senyalitzacions i resta d'elements necessaris.
Els quadres que continguin els elements d’automatització (autòmats, controladors, etc)
tindran alimentació de SAI i de grup electrogen.
Per cada quadre elèctric de climatització s’instal∙larà al seu frontal com a mínim els elements
de maniobra i informació per cada unitat de tractament d'aire:
‐ Pilots d'estat de funcionament i tret tèrmic per al funcionament de cada element de la unitat
de tractament d'aire (ventiladors, bomba ‐ humectador, recuperador, etc ...)
‐ Selectors Automàtic / 0 / Manual amb clau Ronis per al funcionament de cada element de la
unitat de tractament d'aire (ventiladors, bomba ‐ humectador, recuperador, etc ...)
‐ Selector Remot / Local amb clau Ronis per al funcionament de la regulació. En mode local les
unitats de tractament d'aire actuaran d'acord a un lloc de control central, mentre que en mode
local el control serà directe des de cada unitat (sota la gestió del regulador).
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‐ Bolet d'atur d'emergència (una per quadre).
‐ Polsador prova làmpades (un per quadre).
La instal∙lació elèctrica s’haurà de fer segons s'indica al apartar de instal∙lacions elèctriques.
Motors d’alta eficiència
Tots els nous motors que s’instal∙lin o motors convencionals existents que se substitueixin,
seran motors d’alta eficiència classe Eff1.

4.3.9. VÀLVULES
4.3.9.1.

Requeriments generals

Totes les vàlvules fins a 50mm de diàmetre seran de connexions roscades i de bola; les de
diàmetres superiors a 50 inclusivament, seran de connexions amb brides i vindran dotades de
contrabrides, juntes, femelles i caragols.
Totes les vàlvules s’instal∙laran en llocs accessibles.
Quan la canonada no vagi encastada al mur es col∙locarà una brida a una distància no major de
15 cm de la vàlvula per impedir tot moviment de la canonada. Cap vàlvula s’instal∙larà amb la
seva biela per sota de l’horitzontal.
Totes les vàlvules de dimensions iguals o superiors a 2 1/2" seran de ferro fos amb revestiment
PP i embridades per a pressió no inferior a 10 kg/cm2.
Fins a diàmetre 5”seran de bola de primera qualitat, no s’admetran vàlvules de baixa gama, a
partir d’aquest diàmetre les vàlvules instal∙lades seran de comporta.
Totes les vàlvules que hagin d'obrir‐se o tancar‐se durant el funcionament aniran dotades d'un
indicador de "Clau oberta" o "Clau tancada".

4.3.9.2.

Vàlvules de retenció

Les vàlvules de retenció seran de doble clapeta giratòria, cos i tapa de fosa grisa, anells
d’estanqueïtat de bronze, ganxo d'acer, caragols i femelles de subjecció de la tapa en bronze,
brides i contrabrides d'atac per a diàmetres superiors a 50 mm i roscades per a dimensions
inferiors.

4.3.9.3.
JUNTES ANTIVIBRANTS
En les canonades connexionades a equips sotmesos a vibracions, com són condensadors i
evaporadors frigorífics, bombes d'impulsió de l'aigua, etc. es muntaran juntes antivibrants
constituïdes d'una banda central de cautxú, revestit exteriorment amb capa protectora de
material sintèticament i interiorment amb material anticorrosiu; aquest cos central haurà de
portar embotit un filferro helicoïdal d'acer de suficient diàmetre per evitar deformacions i
reforçar la resistència natural del cautxú.
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Les brides de connexió seran també de cautxú, formant un sol element junt amb el cos central;
per distribuir uniformement la pressió exercida pels caragols d'ancoratge sobre tota la
superfície de la brida de cautxú, les juntes antivibrants vindran dotades a més de brides d'acer
forjat.

4.3.9.4.
DILATADORS
Per compensar les dilatacions es disposaran lires, dilatadors lineals o elements anàlegs, o
s'utilitzarà l'ampli
marge que es té amb els canvis de direcció, donant corbes amb una ràdio superior a cinc
vegades el diàmetre de la canonada.
Les lires i corbes de dilatació seran del mateix material que la canonada. Les seves longituds
seran les especificades en parlar de materials i les distàncies entre elles seran tals que les
tensions en les fibres més tesades no siguin superiors a 80 Mpa, en qualsevol estat tèrmic de la
instal∙lació. Els dilatadors no obstaculitzaran l'eliminació d'aire i buidatge de la instal∙lació.
Els elements dilatadors aniran col∙locats de manera que permetin a les canonades dilatar‐se
amb moviments en la direcció del seu propi eix, sense que s'originin esforços transversals. Es
col∙locaran guies al costat dels elements de dilatació.
Es disposarà del nombre d'elements de dilatació necessaris perquè la posició dels aparells a
què van connectats no es vegi afectada, ni estar aquests sotmesos a esforços indeguts com a
conseqüència dels moviments de dilatació de les canonades.

4.3.9.5.

PURGUES

En el part més alta de cada circuit es posarà una purga per eliminar l'aire que pogués allí
acumular‐se. Es recomana que aquesta purga es col∙loqui amb una conducció de diàmetre no
inferior a 15 mm amb un purgador i conducció de la possible aigua que s'eliminés amb la
purga.
Aquesta conducció anirà en pendent cap al punt de buidatge, que haurà de ser visible.

4.3.9.6.
FILTRES
Tots els filtres de malla i/o tela metàl∙lica que s'instal∙lin en circuits d'aigua amb el propòsit de
protegir els aparells de la brutícia acumulada durant el muntatge, hauran de ser mantinguts
durant tota la vida de la instal∙lació, havent de ser netejats i revisats periòdicament per
mantenir‐los en perfecte estat de funcionament.

4.3.9.7.
COMPORTES I REGISTRES
Comportes de regulació de cabal
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Reguladors de cabal constant
Es proveiran reguladors de cabal constant per l'equilibrat de les xarxes d'aire.
Seran reguladors d'accionament mecànic automàtic que treballin sense aportació d'energia
exterior.
L'ajustament de cabal el realitzarà una comporta que es posicionarà en funció de la pressió
dinàmica, amb l'objecte d'obtenir el valor consignat.
Disposaran d'un dispositiu per ajust de cabal.
Quan s’instal∙lin en els conductes que hagin de ser aïllats s'inclourà un marc adequat per a la
instal∙lació de l'aïllament.

Comportes tallafocs
Seran comportes accionades per fusibles. Disposaran de final de carrera connectat al
supervisor.
S’instal∙laran comportes tallafoc construïdes segons normatives aplicables, on s'indiqui en
plans o on es necessiti, per assegurar la compartimentació en sectors d'incendi de l'edifici.
En posició tancada seran estanques al pas de l'aire i impediran la propagació de fums a baixa
temperatura.
Les comportes tallafocs seran del tipus basculant en el flux d'aire i es col∙locaran de manera
que quedin exemptes de trontolls i vibracions.
S’indicarà clarament la localització i mida de les comportes en els plànols de muntatge, i
proveirà registres d'accés en els conductes per a cada comporta per tal de realitzar la
inspecció, substitució de fusibles o manteniment.
Registres d'accés en conductes.
On sigui necessari en els conductes, es realitzaran marcs i registres d'accés adequats per
permetre la inspecció, operació i manteniment de totes les clapetas, controls, comportes
tallafocs, comportes automàtiques, bateries, filtres o altres aparells.
Els registres hauran de ser de construcció doble de xapa metàl∙lica de no menys d'1 mm de
gruix amb junta de goma entre la porta i el setge i entre el setge i el conducte. En cap cas
l'accés a cap dels elements d'equip que requereixin inspecció, ajust o manteniment requeriran
la retirada de femelles, cargols, o qualsevol altre element similar.
Els registres en conductes aïllats o aïllats internament hauran de tenir un aïllament de 25 mm
entre els panells metàl∙lics.
La grandària dels registres en els conductes hauran de ser la màxima que aquets permeti.
La cara exterior de les registres d'accés a comportes tallafoc i tallafums aniran identificades
amb lletres en vermell.
Els gruixos de les registres d'accés per als sistemes d'extracció de cuina hauran de ser iguals als
del conducte.
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4.3.10. DISTRIBUCIÓ D'AIRE
4.3.10.1. Refredament gratuït per aire exterior.
S’utilitzarà refredament gratuït per aire exterior per tal d’afavorir un estalvi energètic en
èpoques intermèdies en funció de la temperatura interior desitjada i les condicions
climatològiques exteriors que es donin en cada moment.

4.3.10.2.

Sonoritat

4.3.10.3. REGULACIÓ I CONTROL
La instal∙lació de climatització es completarà amb un sistema automàtic centralitzat de
regulació i control.
Aquest sistema permetrà l'ajust de la climatització en funció de les condicions exteriors i
d'ambient interior, així com la posada en marxa, aturada i control horari de la instal∙lació. Els
punts a controlar seran validats per el LA PROPIETAT abans de la seva posada en obra.
Haurà de disposar al seu torn dels elements necessaris per efectuar a través de la xarxa
telefònica la seva completa operació des de l'exterior de l'edifici així com la transmissió a un
lloc central d'alarmes, estats, etc.
El sistema s'incorporarà al sistema de telegestió de la instal∙lació de climatització que ja
existeix al centre
S’inclourà un sistema de confort adaptatiu per a la climatització. Això vol dir que es podrà
variar automàticament la consigna prefixada segons una rampa en combinació amb la
temperatura exterior.
Es col∙locaran els elements necessaris per tal de registrar el consum de fred i calor dels
climatitzadors.
4.3.10.4. Sondes de temperatura
S’utilitzaran sempre. No es permet l’ús de termòstats.
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4.3.10.5. Control de climatització
El control de climatització a instal∙lar serà compatible amb el sistema central existent. Es
consideraran como a mínims les següents funcions:

CLIMATITZADORS
Marxa / aturada dels ventiladors d'impulsió.
Estat de funcionament dels ventiladors d'impulsió.
Marxa / Aturada dels ventiladors d'extracció o retorn.
Estat de funcionament dels ventiladors d'extracció.
Temperatures de l'aire d'impulsió.
Temperatures de l’aire de retorn.
Temperatures de entrada y sortida de l’aigua a bateries de fred y calor.
Humitat relativa de l'aire d'impulsió.
Pressió de l'aire d'impulsió.
Alarma de prefiltres.
Alarma de filtres d'alta eficàcia.
Alarma de filtres absoluts.
Regulació de les bateries de fred.
Regulació de les bateries de calor.
Regulació de la humectació.
Marxa / Aturada de les bombes de recuperació.
Estat de funcionament de les bombes de recuperació.

Regulació de les freqüències dels motors de ventilació.
EQUIPS DE PRODUCCIO FRED I CALOR.
Marxa / Aturada dels equips de producció.
Estat de funcionament dels equips de producció.
Alarma general.
Temperatura de l'aigua en impulsió.
Temperatura de l'aigua en retorn.
ENTRADES ANALÒGIQUES:
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‐ temperatura de retorn.
‐ temperatura d'impulsió.
‐ temperatura exterior
‐ humitat retorn
‐ humitat exterior
‐ pressió diferencial ventiladors
ENTRADES DIGITALS:
‐ estat ventilador impulsió.
‐ estat ventilador extracció.
‐ estat recuperador.
‐ alarmes i estat recuperador
‐ alarmes (tèrmics).
‐ marxa / atur manual.
‐ pressió diferencial filtre brut
SORTIDES ANALÒGIQUES:
‐ vàlvula 3 vies.
‐ variador velocitat impulsió i retorn
SORTIDES DIGITALS:
‐ ventilador impulsió (si no hi ha variador)
‐ ventilador retorn (si no hi ha variador)
‐ recuperador
‐ servo comporta exterior barreja.

Particularitats de funcionament
Disposarem de dues consignes una per l'hivern i una altra per a l'estiu, entre aquestes el
climatitzador estarà aturat. (excepte en quiròfans i àrees amb especial tractament segons
normativa).
El control realitzarà una comparativa per verificar el correcte funcionament de l'equip, parant
aquest si es compleix alguna de les següents condicions:
o POSICIÓ HIVERN: t ª. Impulsió <a 5 º C a la t ª de consigna.
o POSICIÓ ESTIU: t ª. Impulsió> en 3 º C a la t ª de consigna.
Aquest control es podrà activar i desactivar per programari.
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En baixar la temperatura exterior dels 3 º C s'obrirà la vàlvula de fred al 100% i s'evités que la
de calor tancament per sota del 10%.
El funcionament del motor es controlés mitjançant un variador de freqüència pilotat a través
d'un sensor de pressió a la impulsió del climatitzador i la rampa de la temperatura de confort.
Els paràmetres de funcionament com: velocitat del motor, posició àleps entrada sortida aire,
vàlvules, etc, es podran telecomandaments des del supervisor.
Existiran consignes màximes i mínimes per a la temperatura d'impulsió, aquestes seran
fàcilment modificables des de software.
El motor d'extracció i impulsió disposarà d'una alarma que consistirà en un comptador d'hores
de funcionament, configurable segons els rodaments de l'equip.

4.3.11. ALTRES ESPECIFICACIONS
4.3.11.1. Varis
El Contractista mantindrà ordenada i neta la zona de treball.
Totes les interferències que apareguin en el muntatge de conductes, canonades, plataformes
... aniran a càrrec del contractista, si bé la seva resolució, execució i subcontractació haurà de
ser realitzat amb l'aprovació de la propietat.
A la posada en marxa de la instal∙lació es regularan tots els elements distribuïdors d'aire, així
com es procediran a la neteja dels filtres després de les primeres 4 setmanes de funcionament.

5. PLEC DE CONDICIONS PER A LA INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA
5.1. OBJECTE DEL PLEC
L’objecte d’aquest document és recollir els criteris addicionals respecte a la normativa vigent
que han de complir les instal∙lacions elèctriques de la Clínica, referents a l’eficiència
energètica, qualitat en el servei i respecte al medi ambient.

5.2. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT
En tot moment és compliran les normes i guies vigents que afectin l’obra o instal∙lació.

5.3. PLEC DE CONDICIONS INSTAL∙LACIÓ ELECTRICA
5.4. GENERALITATS
Per a les derivacions des del cable a la safata cap a les lluminàries s'utilitzaran caixes de PVC
quedant un espai lliure del 50% en cada una d'elles i no es permetrà més d'una sortida de
mànega per cada un dels cons. (Això també s’aplicarà als endolls). En tot cas s’instal∙laran amb
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balast electrònic, component òptic d'alumini especular o lluminàries tipus LED. El model de
lluminària d'emergència a instal∙lar s'acordarà amb el la propietat.

5.5. PROTECCIONS
5.5.1. Interruptors Diferencials
La sensibilitat dels diferencials que alimentin línies receptores serà de 30mA, llevat d’aquells
casos en els que es pugui garantir que tots els receptors disposen de connexió al conductor de
protecció, que podrà ser de 300 mA.
Els interruptors diferencials seran de calibre superior al dels interruptors magnetotèrmics que
protegeixin el mateix circuit i en el cablejat elèctric es situaran immediatament abans dels
mateixos.
Seran del tipus super‐immunitzat i s’hi la línea que protegeixen es critica per la seva finalitat
seran de rearmament automàtic.

5.5.2. Protecció de sobretensions
La instal∙lació disposarà de protecció contra sobretensions procedents de la xarxa elèctrica
exterior i d’origen atmosfèric, no solament a l’origen de la instal∙lació sinó també en aquells
punts que per la seva vulnerabilitat o importància sigui recomanable.
La protecció contra descàrregues de llamps i sobretensions transitòries, serà integral, protegint
tant els aparells i instal∙lacions connectats a la xarxa d'energia com els aparells i instal∙lacions
connectats a la xarxa de dades.
Els descarregadors s’instal∙laran de manera esglaonada i es coordinaran amb el nivell
d'aïllament de l'aparell a protegir, de tal manera que en les condicions més severes de
descàrrega, la tensió residual que roman no superarà en cap cas el menor nivell d'aïllament de
tots els aparells a protegir.

5.5.3. Posta a terra de protecció
Es portaran línies de protecció per conduccions metàl∙liques de cables, com safates, conduïts i
d'altres canalitzacions elèctriques que requereixin posta a terra.
Es donarà terra a carcasses de motors.
Es portaran línies nues per donar terra a parallamps i antenes.
En cap cas s'utilitzarà la continuïtat metàl∙lica d'una estructura o canalització com línia de
terra, per la qual cosa el Cp haurà de ser continu al llarg del seu recorregut, realitzant‐se les
connexions oportunes en cada tram de la canalització.
Es portarà terra de protecció independent als Serveis Informàtics.
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5.5.4. QUADRES ELÈCTRICS DE BAIXA TENSIÓ
5.5.4.1.

Generalitats

Tots els quadres disposaran d’iluminació al interior, aquesta es comandarà amb detector a la
porta del mateix.
Els quadres de control a més disposaran de presa de corrent de 16Amp y 220V amb diferencial
i magnetotèrmic.

5.5.5. Quadres elèctrics de baixa tensió
Aquest punt té com a objectiu establir les normes de construcció, assaigs i aparellament a
utilitzar en els equips següents:
Els quadres i subquadres elèctrics de distribució i protecció dels circuits interiors, seran de
construcción metàl∙lica, amb porta i pany, de manera que siguin inaccessibles al personal no
autoritzat per a la seva manipulació.
Dins cada quadre de distribució es col∙locarà una còpia de l’esquema unifilar d’aquest i un
plànol de distribució de plantes, indicant la zona que afecta o alimenta cada circuit. Les
retolacions de cada interruptor de protecció seran rètols metàl∙lics, amb fons de color diferent
pels circuits corresponents al subministrament
normal, i al subministrament de socors.
Així mateix, tots els quadres o subquadres compliran les següents condicions:
Tots els quadres de distribució s'ubicaran en recintes que no siguin accessibles al públic.
La distribució dels elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits dels quadres es
farà de manera que quedin agrupats per similitud de servei, havent d'estar perfectament
retolats els circuits que s'alimenten, mitjançant plaques d'alumini, baquelita o similar. Tots els
ponts i línies aniran marcats amb codis de senyalització i proveïts de terminals de connexió. Es
deixarà un 30% d’espai de reserva als quadres per a futures ampliacions.
Els elements de protecció de circuits hauran de seleccionar‐se perquè actuïn de forma
selectiva.
De forma genèrica, tots els quadres de distribució i els subquadres disposaran d’equips
destinats a la protecció contra sobretensions permanents.
Sobre dels quadres elèctrics es disposarà d’enllumenat d’emergència.
Tots els aparells de maniobra han d'estar clara i correctament especificats en concordança
amb els plànols elèctrics.
Tots els cables i elements hauran d'estar numerats obligatòriament en ambdós extrems, a mes
d’estar marcats a nivell de borner. (Això s’aplicarà a nivell de llumeneres,endolls, interruptors,
diferencials, magnetotermics, variadors, motors, etc).
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5.5.6. Variadors de freqüència
Aquests hauran d'estar preparats per suportar microtalls de fins a 0,5 segons, i estaran
preparats per arrencar automàticament després d'un tall de tensió.
Els variadors han de tenir suport cinètic i possibilitat d'enganxar un motor girant (arrencada
volant), ambdues s'han de poder habilitar i deshabilitar per programari.
Per a un accionament de revolucions regulable de forma contínua es faran servir motors de
corrent trifásica normalitzats.
Es lliurarà llista de paràmetres de variador de freqüència en la documentació.

5.5.7. Altres elements
Per a qualsevol altre tipus d'elements, que no hagi estat especificat anteriorment, s'ha de
consultar l'estratègia a seguir amb LA PROPIETAT.

5.6. CANALITZACIONS PER CABLES
5.6.1. Safates de canalització
S'utilitzaran safates de xapa d'acer perforat i galvanitzat per immersió en calent (en bany amb
zenc fos) i/o o safates tipus UNEX. i/o safates tipus reixa.
Les safates de reixa s’utilitzaran quan la instal∙lació transcorri per falsos sostres o a una alçada
superior als 2,5 m (llocs no accessibles al públic).
Totes les safates aniran identificades, esmentat els circuits que hi transcorren per ella.
Les safates metàl∙liques hauran de portar inclòs una platina de coure nu de coure de 50mm2,
estès per l'interior del suport i connectat a ella cada 15m. Aquesta platina haurà d'estar
connectada a la posada a terra de l'edifici.
En àrees perilloses tan sols s'utilitzaran conductes metàl∙lics de paret gruixuda.
En instal∙lacions enterrades s'utilitzarà tub de PVC de 100 mm de diàmetre immers en formigó.
Quan un conducte metàl∙lic s’hagi d’enterrar directament a terra, es protegiran amb cinta de
neoprè. En cas contrari, anirà embegut en un bloc de formigó.

5.6.2. Conductors per les safates
Tots els cables s'instal∙laran obligatòriament amb canalització autoritzada, no s'admetran els
cables grapats directament a estructures, equips i paraments.
Les canalitzacions metàl∙liques disposaran totes elles de connexió a terra.

5.6.3. MOTORS
Tots els nous motors que s’instal∙lin o motors convencionals existents que se substitueixin,
seran motors d’alta eficiència classe Eff1.
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5.7. CONDICIONS D'ACCEPTACIÓ I REBUIG
5.7.1.1.
Comprovacions finals de la instal∙lació elèctrica
Un cop finalitzades les instal∙lacions elèctriques, es portaran a terme les comprovacions
següents:
Comprovació de la conformitat total de les instal∙lacions elèctriques, amb el projecte base per
realitzarles, es especial, prenent atenció al número de circuits, calibre dels interruptors de
protecció i secció de les línies d’alimentació a cada circuit o recepció
Es comprovarà el correcte funcionament del subministrament de socors i la seva entrada en
servei en el cas d’una fallida en l’alimentació elèctrica principal, normal de l’Edifici, així com la
seva actuació en els punts indicats en el projecte de Baixa tensió base d’aquesta instal∙lació.
Es comprovarà el correcte funcionament dels interruptors diferencials instal∙lats, activant en
tots ells el polsador de prova, i després provocant amb l’aparell adequat una posta a terra de
cada circuit.
Es comprovarà el grau d’aïllament de tots els conductors de la instal∙lació. Aquesta prova es
realitzarà des de tots i cadascun dels quadres i subquadres elèctrics.
Es comprovarà la posta a terra de tots els receptors i totes les preses de corrent de la
instal∙lació.
Es comprovaran les connexions equipotencials de les masses metàl∙liques corresponents a
cambres de bany i servei, així com a zones de cuina, bugaderia, Sala de Calderes, etc.
Es comprovarà el correcte funcionament dels aparells autònoms d’emergència i senyalització i
la seva col∙locació en els llocs adequats i segons els plànols de distribució d’aquest projecte.
Es mesurarà la impedància de terra, comprovant el seu valor adequat.

5.8. PROTOCOL DE PROVES D’ARMARIS
5.8.1. PROTOCOL DE PROVES DE RECEPCIÓ DE QUADRE ELÈCTRIC DE BT
5.8.1.1.

GENERALITATS
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5.8.1.2.

DOCUMENTACIÓ APLICABLE A LA RECEPCIÓ

5.8.2. PROTOCOLS D’ASSAIG
5.8.2.1.

PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES

5.8.2.2.

INSPECCIÓ VISUAL DE POSADA A TERRA
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5.8.2.3.
MESURA D’AÏLLAMENT D’EMBARRAT I CABLES DE POTÈNCIA DEL
QUADRE

5.8.2.4.

MESURES DE RIGIDESA DIELÈCTRICA DEL QUADRE

5.8.2.5.

MESURA DE RESISTÈNCIES DE PAS EN CIRCUITS D’ALTA INTENSITAT
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5.8.2.6.

PROVA DE DIFERENCIALS
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5.8.2.7.

VERIFICACIÓ DE TENSIONS D’ALIMENTACIÓ

5.8.2.8.

VERIFICACIÓ DE FASES

5.8.2.9.

MESURA DE CONSUM
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5.8.2.10.

SERVEIS AUXILIARS

5.8.2.11.

VERIFICACIÓ DE TENSIONS DE COMANDAMENT I ALIMENTACIÓ
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5.8.2.12.

VERIFICACIÓ DE MANIOBRES

6. PLEC DE CONDICIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS
6.1. Objectiu
Assegurar que totes les empreses que vénen a realitzar treballs gestionen correctament els
residus que generen, retiren els sòls que contaminen i netegen tota la zona de treball.
Definicions
Residu: s'anomena residu als materials sòlids, pastosos, líquids, així com els gasosos continguts
en recipients que sent el resultat d'un procés de producció, transformació, utilització o
consum, el seu productor destini a l'abandonament.
Productor: el titular de l'activitat generadora o importadora de residus.
Proveïdor: tota persona o empresa contractada per la propietat per a la realització d'obres,
serveis o instal∙lacions dins del recinte de la fàbrica. Amb caràcter general es considerarà el
proveïdor com el posseïdor dels residus que generin les matèries primeres o elements per ells
aportats, per l'obra servei o instal∙lació.
Posseïdor: el productor dels residus o la persona física o jurídica que els tingui en el seu poder i
que no tingui la condició de gestor de residus.
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6.2. Descripció del procés
6.2.1. GESTIÓ DE RESIDUS PER PART DEL PROVEÏDOR
Si durant l'obra, servei o instal∙lació es genera algun residu, ja sigui aportat pel mateix
proveïdor, ja sigui procedent de la seva activitat a la fàbrica, haurà de ser correctament
gestionat pel proveïdor, deixant al finalitzar l'obra tota la zona perfectament neta, sense
residus ni sòls contaminats. Es posarà especial cura en la retirada de tot tipus d'envasos i
embalatges, qualsevol que sigui la seva naturalesa.
En tot cas el proveïdor estarà obligat a mantenir els residus en condicions d'higiene i seguretat.
Els residus s'hauran de portar a un gestor autoritzat, no permetent en cap cas que acabin en
els circuits de gestió de la propietat.
Tot material necessari per a la gestió de residus, inclosos els contenidors i transport, haurà de
ser aportat pel proveïdor, i no per la propietat.

6.2.2. NETEJA DE LES OBRES I INSTAL∙LACIONS I CUMPLIMENT DE LA
NORMATIVA DE PREVENCIO DE LES INFECCIONS NOCOSOMIALS.
Correspon al proveïdor aplicar tots els mitjans disponibles per tal d’eliminar qualsevol
possibilitat de que es produeixi una infecció nocosomial al centre. Per tal d’aconseguir aquest
objectiu aplicarà escrupulosament la guia de la generalitat que tracta aquest tema. A més farà
extensiva la informació i presentarà un certificat signat per cada un dels seus treballadors
conforme es comprometen a complir aquesta normativa. Sense aquests certificats no es podrà
començar l’obra.
Correspon als proveïdors la correcta neteja de la zona afectada per les obres i instal∙lacions.
Aquesta neteja es realitzarà a mínim un cop al dia i tantes vegades com la propietat ho demani
així com al finalitzar les obres. Dins d'aquesta neteja a càrrec del proveïdor s'inclourà la pols
que s'hagi pogut aixecar per les obres. El transport de residus i tot el material necessari per a la
neteja, inclosos els contenidors, hauran de ser aportats pel proveïdor.

6.2.3. ABOCAMENTS A LA XARXA D'AIGÜES RESIDUALS
Queda prohibit qualsevol abocament a la xarxa d'aigües residuals.

6.2.4. DOCUMENTACIÓ DE VALIDESA PARAL∙LELA
Així mateix s'haurà de complir tota la legislació vigent de Seguretat i Higiene, Salut laboral,
Emissions a l'atmosfera, Abocaments d'aigües, Residus, Substàncies perilloses, etc.
El proveïdor resta obligat a lliurar la documentació a la propietat que garanteixi que els residus
s'han gestionat d'acord amb la normativa vigent.
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7. DOCUMENTACIÓ FINAL D’OBRA, SENYALITZACIÓ I MARCAT
D’INSTAL∙LACIONS
INSTAL∙LACIONS DE FLUIDS, CLIMATITZACIÓ "EXCEPTE CONTROL", I RESTA
7.1. D'INSTAL∙LACIONS I ELEMENTS.
La documentació tècnica que es presentarà abans de la recepció d'obra haurà de dividir‐se en
els següents apartats:
1. Memòria de la instal∙lació.
‐Descripció de la instal∙lació. Incloent el desenvolupament de l'esquema de regulació i control.
‐Esquemes de principi.
‐Punts de consum.
‐Llistat d'elements.
‐Normativa a la qual està subjecta.
‐Plànols constructius generals i de detall.
‐Fulls d’instruccions de montatje dels elements a instal∙lar.
2. Fulls tècniques de tots els elements instal∙lats.
3. Certificats de qualitat del fabricant
4. Certificats de proves, calibratge d'elements, mesura d'espessors ...
5. Manuals d'ús, manteniment i seguretat
6. Memòria de programació dels controladors
7. Plànols as‐built en color format AUTOCAD2004 i PDF amb informació de capes.
8. En els plànols es representarà la ubicació de les caixes de connexió, derivació, també es
representaran les claus de pas dels fluids indicant la codificació de les mateixes.
9. Catàlegs de tots els elements instal∙lats.
10. Protocols de proves de control de qualitat i funcionament.
11.Legalizaciónes pertinents.
12.Fulls “FTE” plastificats en A4 per item instal∙lat o entregat. “Manteniment de la propietat
entregara planilla”.
S'hauran de lliurar 2 còpies en paper i una en suport informàtic.
TOTALMENT EN CATALÀ O CASTELLÀ.
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7.2. INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES, INCENDIS, CONTROL, ETC.
1. Memòria de la instal∙lació.
‐Descripció de la instal∙lació.
‐Esquemes de principi.
‐Punts de consum.
‐Llistat d'elements.
‐Normativa a la qual està subjecta.
‐Plànols constructius generals i de detall en dwg i PDF amb informació de capes.
‐Estructura de l'esquema de regulació dels equips.
‐Fulls d’instruccions de muntatge dels elements a instal∙lar.
2. Relació de plànols
1. Plànol general d'implantació
2. Plànol de cablejat de camp (fins escomeses).
3. Plànol de cablejat dels diferents elements
4. Plànol de disposició dels elements tant en camp com en quadre. Referenciant cada un d'ells
de forma individualitzada.
5. Documentació de l'estructura del programari
6. Esquemes d'equipament elèctric dels elements de la instal∙lació
7. Documentació bàsica de la comunicació de dades
8. Esquemes elèctrics de la instal∙lació, incloent referències elements, borns, connexions i
llistes entrades / sortides.
9. Programa de la instal∙lació, a més dels discos amb programa.
10. Llistes de paràmetres de tots els elements programables.
11. Llistes d'alarmes i avisos amb les seves possibles causes i solucions.
12. Relació de tots els elements instal∙lats.
13. Informació de totes les peces comercials instal∙lades (catàlegs).
14. Plànol dels circuits elèctrics. En el cas d'armaris de distribució de força que no continguin
maniobra ni borns, els esquemes seran de tipus unifilar.
15. Impressió dels plànols dels circuits elèctrics amb annex alfanumèric i retolació textual.
16. Cinta i disquet amb el programa complet d'aplicació i retolació textual.
17. Certificats de funcionament dels elements de camp. Signats per personal de l'empresa
instal∙ladora i oficial designat del la propietat.
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18. Relació de peces instal∙lades
19. Informació de totes les peces comercials instal∙lades (catàlegs i documentació tècnica).
20. Protocols proves armaris, segons annexos.
21. Legalitzacions pertinents.
22. Fulls “FTE” plastificats en A4 per item instal∙lat o entregat. “Manteniment del LA
PROPIETAT entregarà plantilla”.
S'hauran de lliurar 2 còpies en paper i una en suport informàtic.
TOTALMENT EN CATALÀ O CASTELLÀ
Els plànols elèctrics s'elaboraran en AUTOCAD y PDF amb informació de capes.

Marcat i esquemes en camp
Cada armari s'ha de disposar d'un esquema explicatiu adherit a la tapa del mateix per la part
interior.
Presentació de l'esquema: Paper plastificat.
Mida: DIN A4/A3/A2
Els rètols d'identificació han de ser llegibles, duradors i adequats per a les condicions físiques
de l'entorn.
Tots els aparells i elements de la instal∙lació han d'estar clara i correctament identificats en
concordança amb els plànols elèctrics.
Tots els cables hauran d'estar numerats obligatòriament en ambdós extrems.
Totes les caixes de derivació i connexionat hauran d'estar numerats.
Totes les identificacions de camp han de quedar reflectides en els plànols elèctrics.

Hardware
La documentació de l'armari de comandaments inclou:
• Pla de l'estructura de l'armari de comandaments (situació d'aparells).
• Llista de peces / aparells utilitzats.
• Plànols de borns.
• Plànols de connexions.
• Llistes d'Entrades / Sortides.
• Descripció i llibre d'instruccions d'aparells especials i agregats especials utilitzats.
La documentació maquinari haurà de contenir els següents llistats i plànols:
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• Pantalles d'esquemes modulars de maquinari.
• Descripció de funcionament.
• Llista de peces.
• Plànol de recorregut elèctric (DIN A3, format horitzontal).
• Pla de connexions, pla d'endolls (DIN A3, format horitzontal).
• Pla de disposicions. Quedaran identificats tots els aparells tant en camp com a l'armari. A
més, es farà servir el sistema de referències creuades per identificar la situació de l'aparell al
qual pertanyen els contactes d'aquest.
• Llista d'aparells.
• Manuals de funcionament.
• Manuals de manteniment, pla de manteniment i revisió de la instal∙lació.
• Marcat en fals sostre o en registre i en el propi element la identificació i referència dels
elements de camp, i caixes de connexió.
Software
La documentació del programari haurà d'incloure almenys:
• Impressió del programa amb indicació en text clar del pla de funcionament.
• Diagrames jeràrquics.
• Llistes d'indicació horitzontal.
• Plànols d'ocupació d'entrades, sortides, marques, registres, pàgines, comptadors.
• Llistes d'intercanvi de senyals i dades.
• Ocupació de memòria de programes.
• Especificació de tots els interfícies.
• Màscares per a l'usuari.
• Quadres de instal∙lacions.
• Descripció del diàleg i guia d'usuari especifica per la instal∙lació del LA PROPIETAT.

8. DOCUMENTS PER AL MANTENIMENT
8.1. DOCUMENTS PROCEDENTS DE LA FASE PREPARATÒRIA.
Especificacions proporcionades pel fabricant de l'element.
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Manual d'operació. Instruccions tècniques per aconseguir un desenvolupament funcional idoni
d'acord amb les especificacions tècniques i condicions de seguretat.
Manual de manteniment. Instruccions tècniques destinades a preservar un element en un
estat en el pugui desenvolupar les funcions requerides.
Relació de components de reserva. Relació complerta dels elements que formen part de l'altre.
Disposició. Plànol que mostra la distribució de posicions dels components reemplaçables d'un
element.
Detall. Plànol amb la llista de components per assegurar el desmuntatge, reparació i muntatge
d'elements.
Plànol de lubricacions. Plànol que mostri la posició de cada punt d'engràs de l'element, amb
dades i especificacions de les lubricacions.
Esquema unifilar. Diagrama general de la distribució d'energia:‐elèctric; ‐pneunmàtic: ‐
hidràulic:
Aquesta classe de diagrames inclourà els circuits del quadre de distribució.
Diagrama lògic. Diagrama del sistema de control per aclarir la lògica general del sistema.
Esquema elèctric desarrollat. Diagrama de circuits de distribució general i control.
Diagrama de canonades i instrumentació. Diagrama de conduccions generals de fluids (aire,
medicinals, vapor, oli, combustible...) i el control.
Emplaçament. Plànol que conté la posició de tots els elements de camp en la zona
considerada.
Distribució en planta. Plànol que mostri totes les zones d'una planta determinada.
Informe de protocol de proves. Informe de posada en servei que posi de manifest que un
element compleix les especificacions.

9. PLEC DE CONDICIONS COMUNS PER A ALTRES INSTAL∙LACIONS
9.1. OBJECTE DEL PLEC
L’objecte d’aquest document és recollit els criteris addicionals per la resta d’instal∙lacions
necessàries respecte a la normativa vigent que han de complir.

9.2. BASTIDES
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9.2.1. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT
En tot moment és compliran les normes i guies vigents que afectin l’obra o instal∙lació.

9.2.2. MATERIALS
Les bastides, sigui del tipus que sigui, ha d'incloure els requisits mínims quant a les seves
característiques de seguretat que emanen de la normativa estatal en vigor citades en el capítol
Normativa d'Aplicació. Manual de Bastides d'aquest manual.
De la mateixa manera es requisit de compliment les normes UNE‐EN‐12810 i 12811 i la seva
classificació en una categoria de bastida establerta per aquestes normes en funció del treball a
realitzar.

9.2.3. Dimensions de la Bastida i altres Requisits Estructurals
9.2.3.1.

Bases de suport

Les bases de suport seran les encarregades de transmetre les càrregues verticals de la bastida
(pes propi i càrregues d'ús) al terreny, per la qual cosa hauran de tenir la resistència i rigidesa
suficients per fer‐ho correctament.
La placa de suport ha de tenir com a mínim un grossor de 6 mm., una superfície de contacte de
150 cm² i un ample de 12 cm.

Ha de disposar d’orificis per fixar‐la amb cargols quan sigui necessari per evitar possibles
desplaçaments (per exemple en pendents molt pronunciades).
Les bases hauran de disposar de cargol de regulació per poder anivellar correctament la
bastida encara que hi hagi diferents cotes o desnivells. Aquests cargols haurien d'estar limitats
amb l'objectiu que sempre la longitud que quedi a l'interior del muntant corresponent sigui
com a mínim de 15 cm. o un 25% de la seva longitud total.
En els pendents pronunciats les bases haurien de ser inclinables perquè la placa es pugui
adaptar al pendent i recolzar tota la seva superfície.

10. PLA DE QUALITAT
10.1.

CONTINGUT I ÀMBIT D’APLICACIÓ
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El present plec conté la normativa econòmica, legal i facultativa entre el Propietari, la Direcció
Facultativa i el Contractista o Instal∙lador, amb l’objecte de realitzar les instal∙lacions definides
en el projecte que s’adjunta fins al seu complet funcionament.
Aprovat i subscrit per totes les parts, el projecte està format pels documents següents:
a) Plànols
b) Plec de condicions
c) Estat d’amidaments i pressupost
d) Memòria (amb els seus annexos)
Tot el contingut del projecte queda definit en la documentació anterior, excepte canvis
posteriors a la execució del mateix.
Qualsevol clàusula que estigui en contradicció amb els anteriors documents, queda sense
efecte.
Si eventualment es donés alguna discrepància entre els diferents documents del projecte,
l’ordre de prioritat, d’acord amb la norma UNE 157001:2002 serà l’indicat en aquest mateix
apartat.

10.2.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Abans de donar començament a les obres, el Contractista s’assegurarà que la documentació
aportada en el projecte li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l’obra
contractada i per a realitzar els plànols de coordinació i muntatge (veure apartat “Plànols de
coordinació i muntatge” d’aquest plec), o en cas contrari, sol∙licitarà els aclariments pertinents.
Una vegada començada l’obra, el Contractista no podrá excusar‐se de no complir els terminis o
sofrir retards al∙legant la falta d’informació o documentació de la
Direcció Facultativa, a excepció del cas que havent‐la sol∙licitat per escrit no se li hagués
proporcionat.
A més a més dels documents anteriors, i independentment dels mateixos, seran d’obligat
compliment totes les instruccions i documentació complementaria o aclaridora facilitades per
la Direcció Facultativa.
Les instruccions de la Direcció Facultativa es faran arribar per escrit al Contractista a través de
les actes de reunions i visites d’obra i/o a través de Fax o correu electrònic. Tot aquell
document gràfic o escrit de la Direcció Facultativa dirigit al Contractista per qualsevol
d’aquests mitjans tindrà la consideració, a tots els efectes, d’anotacions en el Llibre. d’Ordres i
Assistències en compliment dels articles 12.3.c) i 13.3.d) de la Llei 38/1999 d’Ordenació de la
Edificació. Passats 3 dies des de la constància de recepció de l’escrit per part del Contractista,
si no hi hagués resposta fefaent en contra, es considerarà el contingut acceptat pel
Contractista.
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les instruccions dimanades de la Direcció
Facultativa, tan sols podrà presentar‐les davant la Propietat, a través de la pròpia Direcció
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Facultativa, si són d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els plecs de
condicions corresponents. Contra disposicions d’ordre tècnic de la Direcció Facultativa, no
s’admetrà cap reclamació, podent el Contractista salvar la seva responsabilitat, si ho estima
oportú, mitjançant exposició raonada per escrit dirigida a la
Direcció Facultativa, la qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament de rebut, que en tot
cas será obligatori per a aquest tipus de reclamacions.
Igualment, tindran caràcter de documentació contractual amb caràcter d’obligatòries, i
independentment dels documents citats, totes les normes, disposicions i reglaments que pel
seu caràcter puguin ser d’obligada aplicació.
El Contractista haurà de seguir la normativa pròpia de les companyies subministradores de
fluids, energia i combustibles i haurà de sol∙licitar els informes i inspeccions preceptius i
necessaris per a deixar els treballs en perfecta consonància amb les exigències de les
companyies de subministrament extern.
La interpretació del projecte i documentació contractual correspondrà a la Direcció Facultativa.

10.3.

MOSTRA DE MATERIALS

Els materials objecte de contractació són obligatòriament els indicats en la oferta.
Si en alguna partida del projecte apareix el "o equivalent" s’entén que el tipus i marca objecte
de contracte és com l’indicat com a model en el projecte, és a dir, de les mateixes
característiques, sempre a criteri de la Propietat i la Direcció Facultativa.
A petició de la Direcció Facultativa, el Contractista presentarà les mostres dels materials que es
sol∙licitin, sempre amb la antelació suficient i prevista en el calendari de l’obra.
Qualsevol canvi que efectuï el Contractista sense tenir‐lo aprovat per escrit i de la forma que li
indiqui la Direcció Facultativa, representarà en el moment de la seva advertència la seva
immediata substitució, amb tot el que això comporti de treballs, cost i responsabilitats. De no
fer‐ho, la Direcció Facultativa podrà buscar solucions alternatives amb càrrec al pressupost de
contracte i/o garantia.
Els materials que hagin de constituir part integrant de les unitats d’obra definitives, els que el
Contractista utilitzi en els medis auxiliars per a la seva execució, així com els materials
d’aquelles instal∙lacions i obres auxiliars que parcialment hagin de formar part de les obres
objecte del contracte, tant provisionalment com definitives, hauran de complir les
especificacions establertes en el plec de condicions tècniques dels materials.
Qualsevol treball que es realitzi amb materials de procedència no justificada segons l’article 7
del de la Part I del Codi Tècnic de la Edificació podrà ser considerat com a defectuós, amb les
conseqüències que s’especifiquen en aquest plec.

10.4.

ACCEPTACIÓ DE MATERIALS

El Contractista entregarà a la Direcció Facultativa una llista de materials que consideri
definitiva dins dels 30 dies o a no ser que la Direcció Facultativa ampliï els terminis, després
d’haver‐se signat el Contracte d’Execució. S’inclouran els noms de fabricants, marca,
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referència, tipus, característiques tècniques i termini d’entrega. Quan algun element sigui
diferent dels que s’exposen en el projecte s’expressarà clarament en la mencionada descripció.
El Contractista informarà fefaentment a la Direcció Facultativa de les dates en que estaran
preparats els diferents materials que composen la instal∙lació, per al seu enviament a obra.
D’aquells materials que estimi la Direcció Facultativa oportú i dels materials que presenti el
Contractista com a variant, la Direcció Facultativa podrà realitzar o encarregar, en el lloc de
fabricació, les proves i assajos de control de qualitat, per comprovar que compleixen les
especificacions indicades en el projecte, carregant a compte del Contractista les despeses
generades.
Tot aquell assaig que no resulti satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties es podrà
començar de nou a càrrec del mateix contractista. Aquells materials que no compleixin alguna
de les especificacions indicades en projecte no seran autoritzats per a muntatge en obra. Els
elements o màquines enviats a obra sense aquests requisits podran ser rebutjats sense
ulteriors proves.

10.5.

PLÀNOLS DE COORDINACIÓ I MUNTATGE

Amb la documentació del projecte i la informació addicional, en el seu cas, el Contractista
elaborarà abans de l’inici de l’obra una llista dels plànols de coordinació i muntatge que va a
realitzar, que serà aprovada per la Direcció Facultativa. També presentarà un programa de
producció d’aquests plànols d’acord amb el programa general de la obra.
Els plànols de coordinació i muntatge són els que complementen als plànols del projecte en
aquells aspectes propis de la execució de la instal∙lació, i que permeten detectar i resoldre
problemes d’execució i coordinació amb altres instal∙lacions abans que es presentin en l’obra.
Sense ser exhaustius, els plànols de muntatge hauran d’incloure: coordinació en falsos sostres i
interferències entre instal∙lacions, detalls de patis d’instal∙lacions, relació de les instal∙lacions
amb l’estructura, solució de sales de màquines, execució de bancades i suports, etc.
El Contractista realitzarà i presentarà a la Direcció Facultativa els plànols de coordinació i
muntatge amb temps suficient per a que puguin ser revisats abans de la seva execució.

10.6.

REPLANTEIG DE LES OBRES

D’acord amb els plànols de coordinació i muntatge conformats i en el moment oportú segons
el pla d’obra, el Contractista marcarà de forma visible la instal∙lació amb punts d’ancoratge,
regates, forats, etc. Que hauran de ser aprovat per la Direcció Facultativa abans de començar
la seva execució.

10.7.

DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

Les obres s’iniciaran i finalitzaran en els terminis previstos contractualment. En aquests
terminis s’entendrà inclòs el treball de replanteig i neteja final d’obra, així com la correcció
dels defectes observats en la recepció, les proves finals i posada en marxa i l’entrega de la
documentació final d’obra prevista en l’apartat “Documentació Final” d’aquest plec.
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En la reunió de replanteig d’obra, que s’efectuarà amb el Contractista, aquest haurà d’entregar
un Planning de l’obra amb la data de finalització acordada en el contracte.
El Contractista estarà obligat a complir els terminis parcials fixats en el planning per a la
execució successiva del Contracte i en general per a la seva total realització.
El desenvolupament de les obres, ajustant‐se a les previsions del projecte i al programa de
treballs, correspondrà al Contractista, que haurà d’informar puntualment a la Direcció
Facultativa de les previsions, actuacions i incidències del treball.
Quan la Direcció Facultativa estimi que certs treballs presenten un caràcter d’urgència, exigirà
la seva data d’inici i finalització. Si el Contractista deixa passar la data prevista, reflectida en
una instrucció per escrit, la Direcció Facultativa podrà fer executar els treballs per una altra
empresa i aprovar directament els pressuposts i factures corresponents. Les despeses
ocasionades seran pagades directament per la Propietat, i degudament descomptats al
Contractista, en la següent certificació provisional d’obra que es liquidi.
Quan el Contractista no s’ajusti a les disposicions del projecte, i/o a les instruccions escrites de
la Direcció
Facultativa, se li fixarà un temps determinat per a aconseguir‐ho, passat el qual la Direcció
Facultativa pot ordenar l’establiment d’un Inventari del valor de l’obra executada, i equips
aplegats, i requerir a la Propietat per a que efectuï una nova adjudicació per concurs (o pel
sistema que consideri oportú), prèvia rescissió del contracte.
El Contractista mantindrà l’obra completament neta en totes les seves parts, inclòs aplecs,
havent de conservar‐la en aquestes condicions fins a la recepció per a la que es realitzarà una
neteja definitiva. Els costos d’aquestes neteges seran al seu càrrec.

10.8.

INSPECCIONS

Serà missió de la Direcció Facultativa la comprovació de la realització de l’obra conformement
al projecte i instruccions complementaries.
El Contractista haurà de guardar les consideracions degudes al personal de la Direcció
Facultativa, el qual tindrà lliure accés a tots els punts de treball i als magatzems de materials
destinats a l’obra per al seu reconeixement previ, essent retirats de l’obra els que al seu parer
no reuneixin les condicions establertes.
Aquests reconeixement previ no constitueix la seva aprovació definitiva i es podran retirar,
encara després de col∙locats en obra, quan presentin defectes no percebuts en principi amb
independència del temps transcorregut des de la seva instal∙lació.
La Direcció Facultativa podrà ordenar l’obertura de cales durant l’obra, inclusive abans de la
recepció, quan sospiti l’existència de vicis ocults de la instal∙lació o de materials de qualitat
deficient, essent per compte del Contractista totes les despeses ocasionades.

10.9.

SUBMINISTRAMENTS AUXILIARS

Tots els ajuts, tals com qualsevol ajut de peonatge o elements mecànics per a transport i
col∙locació de material, descàrrega de camions, subministraments d’ancoratges, suports,
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bastides, etc., sense que sigui aquesta relació limitativa, corren a compte del Contractista de la
instal∙lació, ja que han de preveure una instal∙lació completa, perfectament acabada i
entregada en complet i bon ordre de funcionament.

10.10.

RISC DE L’OBRA

El Contractista pren plena responsabilitat i executa l’obra d’acord amb les especificacions
ressenyades en els documents tècnics.
Les obres s’executaran, en quant al seu cost, terminis d’execució i art de la construcció, a risc i
ventura del Contractista, sense que aquest tingui, per tant, dret a indemnització per causa de
pèrdues, averies o perjudicis.
Així mateix, no es podrà al∙legar desconeixement de situació, comunicacions, característiques
de la obra, transport, etc
El Contractista serà responsable en cas d’incendi, robatori, danys causats per efectes
atmosfèrics, inundacions, etc. Havent de cobrir‐se mitjançant assegurança de tals riscos, fins la
recepció de l’obra. Estan inclosos en aquest paràgraf els materials i bens subminis‐ trats per la
Propietat.
El Contractista haurà de complir tots els reglaments sobre condicions de Seguritat Social, riscos
laborals, Seguritat i Salut, etc., disposant de les corresponents pòlisses de segur, ja que serà
responsable dels danys i prejudicis que es puguin ocasionar com a conseqüència de l’obra o el
seu personal.
Sense caràcter limitador, el contractista disposarà dels següents segurs:
• Pòlissa de Tot Risc Construcció (TRC), amb un límit d’indemnització corresponent al total del
volum
de l’obra a executar i cobrint els treballs contractats també als subcontractistes.
• Pòlissa de danys a tercers amb les següents cobertures:
Responsabilitat Civil Professional: El límit d’indemnització per a obres de fins a 1.500.000 €
serà un mínim de 600.000 € per sinistre; en el cas de volums superiors a aquest, el percentatge
de cobertura serà al menys un 20% del pressupost de l’obra
Responsabilitat Civil d’Explotació: els mateixos límits que per al professional.
Responsabilitat Civil Patronal o per accident de treball: el sublímit d’indemnització per víctima
per a aquesta garantia serà de 300.000 €.
Responsabilitat Civil Creuada: Per a aquesta garantia els límits d’indemnització seran els
mateixos que per a la Responsabilitat Civil Patronal.
Així, haurà de prendre les precaucions necessàries o convenients per a la seguretat dels
immobles confrontants i si fos necessari efectuar qualsevol recalço en les finques confrontants
o reparar qualsevol buit o forat o encrostonament que es produeixi en les mitgeres o murs
confrontants, a compte i càrrec del Contractista. S’inclouen també en el que s’ha dit
anteriorment els casos d’omissió o negligència.
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Si fos necessari a judici de la Direcció Facultativa, l’apuntalament d’alguna zona de la casa o
confrontants seran a compte i càrrec del Contractista.

10.11.

SEGURETAT I SALUT EN L’OBRA

El Contractista és responsable de les condicions de seguretat i salut dels treballs i està obligat a
adoptar i fer complir les disposicions vigents sobre aquesta matèria, les mesures i normes que
dictin els Organismes competents, les exigides en el plec de condicions i les que fixi o sancioni
la Direcció Facultativa.
El Contractista redactarà el pla de seguretat i salut segons l‘article 7 del Reial Decret 1627/97,
obligant‐se a complir‐lo i donar‐lo a conèixer i complir als seus treballadors i subcontractistes.
El fet de que la Direcció Facultativa faci visites d’obra per complir amb la seva funció de donar
instruccions sobre la qualitat de l’execució i la seva adequació al projecte no pot suposar de
cap manera una acceptació, ni tan sols tàcita, de les condicions de seguretat i salut de la
mateixa, la inspecció directa especialitzada i en detall de la qual correspon al Contractista, amb
la col∙laboració del coordinador de seguretat i salut.

10.12.

PERSONAL EN L’OBRA

Correspon al Contractista sota la seva exclusiva responsabilitat la contractació de tota la ma
d’obra que precisi per a l’execució dels treballs en les condicions previstes pel contracte i en
les condicions que fixi la normativa laboral vigent.
El Contractista haurà de lliurar una llista amb els noms del responsable tècnic, cap d’obra i
encarregat de cada especialitat i notificar puntualment qualsevol canvi que hi hagués durant el
desenvolupament de l’obra. En la relació s’especificarà el temps de la seva dedicació i els dies
de permanència en l’obra.
A part de la direcció tècnica del Contractista, hi haurà d’haver un cap d’obra i un encarregat,
podent ser aquests dos últims la mateixa persona. L’encarregat haurà d’estar permanentment
a l’obra durant totes les jornades laborals.
L’incompliment d’aquestes obligacions o, en general, la manca de qualificació suficient per
part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà a la Direcció Facultativa per
ordenar la paralització de les obres, sense dret a cap reclamació, fins que s’arregli la
deficiència.
Altrament, la Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions,
manifesta incompetència o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels
treballs, podrà requerir al Contractista per a que aparti de l’obra als dependents o operaris
causants de la pertorbació.
El Contractista haurà d’emprar la ma d’obra necessària per al compliment dels terminis
previstos. El Contractista entregarà mensualment la llista del personal en obra tant propi com
subcontractat amb justificació fefaent de:
1) Estar al dia de les cotitzacions a la Seguretat Social.
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2) Estar al dia del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys a
propis i tercers.

10.13.

SUBCONTRACTISTES

El Contractista haurà d’enviar notificació prèvia a la Direcció Facultativa per efectuar la
subcontractació de qualsevol part de l’obra.
Altrament, la Direcció Facultativa podrà recusar als subcontractistes que al seu judici no
romanguin idonis per executar la part de l’obra per a la qual foren proposats pel Contractista.
L’adjudicació a subcontractistes es realitzarà sempre amb subjecció al pla de treballs. El
Contractista serà el responsable de l’omissió d’aquestes condicions.
Qualsevol subcontractista que intervingui en l’obra ho farà amb coneixement i submissió al
present plec de condicions, en el que pugui afectar‐li, sent obligació del Contractista el
compliment d’aquesta clàusula.
Llevat pacte en contra, qualsevol subcontractista garantirà la seva instal∙lació durant el mateix
termini indicat en el contracte per al Contractista principal. En aquest període seran al seu
càrrec les reposicions, substitucions, etc. sense que el termini de garantia el lliuri de les
responsabilitats legals.
El Contractista està obligat en tot cas a complir la Llei 32/2006 de subcontractació.

10.14.

COORDINACIÓ AMB ALTRES OFICIS

El Contractista coordinarà perfectament amb el Contractista general, si en hi hagués, o amb
qui faci les seves vegades i amb els demés Contractistes. Si sorgeixen dificultats es sotmetran a
la Direcció Facultativa, la decisió de la qual acataran.
En el cas concret d’utilitzar suports, bancades o elements auxiliars comuns, es posaran d’acord
en el repartiment de costs. De no haver avinença entre ells, acataran la decisió de la Direcció
Facultativa.

NORMES GENERALS DE MUNTATGE
Les instal∙lacions es realitzaran seguint les pràctiques normals per obtenir un bon
funcionament, pel que es respectaran les especificacions i instruccions de les empreses
subministradores dels materials a muntar.
El muntatge de la instal∙lació es realitzarà ajustant‐se a les indicacions i plànols del projecte i
als plànols de muntatge realitzats pel Contractista i aprovats per la Direcció Facultativa.
Quan en l’obra sigui necessari fer modificacions en aquests plànols o substituir els materials
aprovats per altres, es sol∙licitarà permís a la Direcció Facultativa en la forma per ella
establerta.
En tots els equips es disposaran les proteccions pertinents per evitar accidents. Aquelles parts
mòbils de les màquines i motors disposaran d’envoltants o reixes metàl∙liques de protecció.
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Durant el procés d’instal∙lació es protegiran degudament tots els aparells, col∙locant‐se taps o
cobertes en les canonades o conductes que hagin de quedar oberts durant algun temps.
Tots els elements de la instal∙lació es muntaran de forma que siguin fàcilment accessibles per a
la seva revisió, manteniment, reparació o substitució.

10.15.

CONTROL DE QUALITAT

La Propietat contractarà a través del Contractista, una entitat suficientment capacitada segons
l’article 14 de la Llei d’Ordenació de l’Edificació per a l’Assistència Tècnica en el Control de
Qualitat de les instal∙lacions d’acord amb les especificacions del projecte. Aquesta Assistència
Tècnica executarà directament els controls i proves previstes en el pla de control de qualitat i
entregarà els resultats directa i immediatament a la
Direcció Facultativa per a que pugui complir amb el que preveu l’article 7 de la Part I del Codi
Tècnic de l’Edificació.
L’Assistència Tècnica de l’esmentada entitat tindrà les següents fases d’actuació sobre les
instal∙lacions
previstes:
a) Programació del pla de control o confirmació del pla de control del projecte, si en tingués.
L’empresa adjudicatària d’aquesta Assistència Tècnica realitzarà la programació del pla de
control de les instal∙lacions d’acord amb les indicacions existents en la documentació del
projecte, dins de l’apartat anomenat "Control de Qualitat" o, en el seu defecte, amb la
normativa vigent.
b) Control de Qualitat sobre materials i equips.
c) Control d’Execució d’instal∙lacions segons normatives.
d) Control sobre Proves de funcionament, regulació i seguretat realitzades per Contractista.
(vegi’s apartat “Proves” d’aquest plec)
e) Control de la documentació final (segons apartat “Documentació Final” d’aquest plec).
L’Assistència Tècnica de Control de Qualitat estarà vinculada i al servei de la Direcció
Facultativa i la Propietat, a la qual dirigirà tota la seva activitat.
En cas de que sigui el Contractista el que contracti aquesta Assistència Tècnica presentarà al
menys tres noms d’empreses capacitades per a aquest treball, sent elegida l’adjudicatària per
la Direcció Facultativa.
El Contractista destinarà per a aquests treballs, en cas de no existir partida específica en els
pressupostos del projecte, al menys l’1,5% (ú i mig per cent) de l’import d’execució material
dels capítols corresponents a instal∙lacions, no acceptant‐se la possibilitat de que el
Contractista ofereixi un percentatge menor per a aquest fi.
En cada certificació haurà de venir explícitament l’import destinat a Control de Qualitat.
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10.16.

PROVES

Al finalitzar l’execució de la instal∙lació, el Contractista està obligat a regular i equilibrar tots els
circuits i a realitzar les proves de funcionament, rendiment i seguretat dels diferents equips de
la instal∙lació. El Contractista complimentarà les fitxes del protocol de proves de projecte en la
seva totalitat (una fitxa per a cada element de la instal∙lació).
En un termini suficient, el Control de Qualitat comprovarà la documentació entregada i emetrà
un pla de comprovacions i proves que hauran de ser realitzades pel Contractista en presència
de la Direcció Facultativa o personal de l’empresa de Control de Qualitat.
Cas de resultar negatives, encara que sigui en part, es proposarà un altre dia per efectuar les
proves, quan el Contractista consideri que pugui tenir resoltes les anomalies observades i
corregits els plànols no concordants.
Si en aquesta segona revisió s’observen de nou anomalies que impedeixin, a judici de la
Direcció Facultativa, procedir a la Recepció, les despeses ocasionades per les següents
revisions correran per compte del Contractista, amb càrrec a la liquidació.

DIRECCIÓ TÈCNICA DE LA POSADA EN MARXA
Per aconseguir una correcta posada en marxa de les instal∙lacions, el Contractista haurà de
disposar d’un equip totalment diferenciat del de muntatge i manipulació de les instal∙lacions,
encarregat de sistematitzar els processos de posada en marxa, compliment de paràmetres
tècnics i entrega de les instal∙lacions. La gestió d’aquest procés s’anomena Direcció Tècnica de
la Posada en Marxa.
La Direcció Tècnica de la Posada en Marxa tindrà les fases d’actuació següents.
1) Definició del pla de posada en marxa, per a unitats de treball amb indicació del temps
prevists, segons fitxa del pla de posada en marxa.
Aquest planning s’haurà de presentar a direcció facultativa per rebre la seva aprovació, abans
d’iniciar qualsevol actuació.
2) Direcció dels equips de treball del Contractista amb:
o Seguiment i interpretació de les especificacions de projecte i de la direcció facultativa.
o Definició dels paràmetres de regulació
o Assessorament d’us d’aparells tècnics de mesura i regulació al Contractista.
o Assessorament per la correcta Introducció dels valors de la posada en marxa a les fitxes de
proves a realitzar per al Contractista.
o Revisió dels protocols de posada en marxa, complimentats per el Contractista, i lliurament a
la direcció facultativa per a la seva aprovació
o Assistència al control de qualitat, en cas de que existeixi.
També realitzarà assistència tècnica a les consultes presentades per la Direcció Facultativa,
serveis de manteniment o altres agents de l’obra.
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El Contractista, en cas de no tenir partida específica corresponent en el pressupost, destinarà
per a la Direcció Tècnica de la Posada en Marxa al menys un 1% (ú per cent) de l’import
d’execució de material dels capítols corresponents a les instal∙lacions. En cas de que el
Contractista sigui qui hagi de contractar l’equip tècnic que realitzi els treballs descrits, quedarà
l’elecció a criteri de la Direcció Facultativa.

10.17.

DOCUMENTACIÓ FINAL

El Contractista prepararà la documentació següent que anomenarem Documentació Final
d’Obra i que s’integrarà en la Documentació d’Obra Executada que exigeix l’article 8. 1 del la
Part I del Codi Tècnic de l’Edificació:
1) Memòria actualitzada amb tots els seus apartats.
2) Resultat de les proves realitzades d’acord amb el protocol de projecte i/o Reglamentació
vigent.
3) Projecte de manteniment preventiu (segons article 8.1 de la Part I del Codi Tècnic de
l’Edificació.
Veure apartat “Projecte de Manteniment” d’aquest plec).
4) Plànols de la instal∙lació acabada.
5) Llista de materials emprats i catàlegs.
6) Relació de subministradors i telèfons.
7) I la necessària per complimentar la normativa vigent i aconseguir la legalització i
subministraments de fluids o energia. (Butlletins de la instal∙lació, etc.).
De la documentació anterior s’entregarà una primera còpia sense aprovar a la Direcció
Facultativa o a l’empresa de Control de Qualitat.
Al mateix temps, el Contractista aclarirà als serveis de manteniment de la Propietat tots els
dubtes que trobin.

RECEPCIÓ DE LES OBRES
En resultar positives les proves, i aclarits els dubtes al Servei de Manteniment, es procedirà a
formalitzar la
Recepció de l’obra que serà signada per la Propietat i el Contractista, i, cas de que així ho
decideixi la
Propietat, ho signaran també el seu servei de manteniment i la Direcció Facultativa.
Per formalitzar la Recepció serà necessari que el Contractista hagi entregat prèviament tres
còpies en
paper i tres còpies en suport informàtic de la Documentació Final d’Obra corregides amb les
observacions
corresponents.
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Una còpia serà per a la Direcció Facultativa, una altra còpia per a la Propietat i la tercera per a
l’empresa de
Control de Qualitat.
En el document de Recepció s’haurà d’adjuntar fotocòpia conforme la Propietat o la Direcció
Facultativa ha rebut la documentació final d’obra corregida.
Si en el moment d’ocupar l’obra i utilitzar les instal∙lacions no han estat completades les
proves o la documentació corresponent per causes alienes a la Propietat, Direcció Facultativa o
Control de Qualitat, se li retindrà al Contractista la liquidació final i la fiança establerta, les
quantitats de les quals podrà la Propietat utilitzar‐les per acabar els treballs pendents i abonar
el major cost i els danys i perjudicis ocasionats als que intervenen en els treballs i als usuaris de
l’obra.

10.18.

GARANTIA DE FUNCIONAMENT

El termini de garantia de la instal∙lació començarà al dia següent al de la signatura de l’Acta de
Recepció. El termini de garantia serà com a mínim l’establert en l’article 17 de la Llei 38/1999
d’Ordenació de l’Edificació: 1 any per a defectes d’acabats i 3 anys per a defectes que
ocasionin l’incompliment dels requisits d’habitabilitat.
Durant el termini de garantia, el Contractista està obligat a reparar, amb tota urgència,
qualsevol avaria que sorgeixi, encara que estimi que la causa de la mateixa no sigui deguda a
defectes de material o d’instal∙lació, sinó a mal ús, tema que s'haurà de dilucidar
posteriorment mitjançant justificació escrita per part del Contractista.

Cas de que l’empresa Contractista no actuï amb la celeritat que el cas requereixi a judici de la
Direcció Facultativa, la Propietat podrà encarregar la reparació a una altra entitat amb càrrec a
la fiança en cas de existir encara.
Si l’avaria es produeix en màquines de valor estimable, a judici de la Direcció Facultativa,
s’entén que la seva garantia torna a començar a partir de la nova posada en marxa.

10.19.

PERMISOS I LEGALITZACIONS

En els documents de projecte i de contracte s’establiran una de les dues modalitats següents:
Corre per compte del Contractista la confecció i presentació dels Certificats de la instal∙lació,
així com la resta de documents que reglamentàriament han de ser preparats i aportats pel
Contractista.
Corre per compte del Contractista la redacció, visat i tramitació davant organismes oficials
(Delegació d’Indústria, Ajuntament, etc.) dels documents tècnics necessaris per obtenir tots els
permisos oficials per a la construcció, posada en marxa i connexió de les instal∙lacions objecte
del plec.
Altrament, el Contractista és el responsable de la confecció, visat i tramitació dels certificats
finals d’obra necessaris.
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Els costs de les taxes de visat i tramitació corren per compte del Contractista.
a) Permisos i legalitzacions per compte de la Propietat.
Corre per compte del Contractista la confecció i presentació dels butlletins de la instal∙lació i
manual d’instruccions i manteniment, així com la resta de documents que reglamentàriament
han de ser preparats i aportats pel Contractista.
L’obtenció de la resta de permisos oficials per a la construcció, posada en marxa i connexió de
les instal∙lacions objecte d’aquest plec és responsabilitat de la Direcció Facultativa i la
Propietat.

10.20.

CRITERIS D’AMIDAMENT DE LES INSTAL∙LACIONS

Tot amidament haurà de ser reproduïble admetent marges d’error tolerables. S’empraran els
instruments d’amidament d’ús normal en una obra (regles rígids o cintes mètriques) en aquells
casos en que sigui possible fer‐ho.
La unitat d’amidament serà la que s’expressi en l’estat d’amidaments o la que la Direcció
Facultativa dictamini, en cas de dubte.
Els elements discrets es mesuraran per unitats instal∙lades.
Les canonades es mesuraran pel seu eix, segons el recorregut real, incloent trams rectes i
corbes, sense descomptar de l’amidament la longitud ocupada per vàlvules i altres accessoris.
No s’admetran suplements per empelts, derivacions, minvaments, etc.
L’aïllament de canonades es mesurarà segons el mateix criteri que les canonades, i inclourà les
vàlvules, corbes i accessoris. No s’admetran suplements per aquests conceptes ni per
minvaments de material.
L’amidament de conductes es realitzarà normalment en metres quadrats, en base a les seves
dimensions nominals, mesurant sobre el recorregut real, incloent trams rectes i corbes. Els
colzes i corbes es mesuraran per la seva part exterior. Les reduccions es mesuraran en la seva
longitud real i aplicant la major de les seccions. No s’admetran suplements d’amidament per
corbes, empelts, embocadures, derivacions, etc. o per minvaments de material.
L’aïllament de conductes es mesurarà seguint els mateixos criteris indicats per als conductes,
però prenent com a base les dimensions nominals del conducte que s’aïlla.
Els tubs per a cablejat elèctric es mesuraran pel seu eix, seguint el seu recorregut real, incloent
trams rectes, sense descomptar de l’amidament la longitud ocupada per caixes
d’empalmament i derivació. No s’admetran suplements per corbes, derivacions,
empalmaments, etc. ni per minvaments de material.
Les safates per a cablejat elèctric es mesuraran pel seu eix, seguint el seu recorregut real,
incloent trams rectes i corbes. Els colzes i les corbes es mesuraran per la seva part exterior. No
s’admetran suplements d’amidament per corbes, empelts, derivacions, etc. ni per minvaments
de material.
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El cablejat elèctric i de comunicacions (que no estigui inclòs en conceptes com a punt de
connexionat) es mesurarà pel seu recorregut real des de borna a borna de connexió. No
s’admetran suplements d’amidament per derivacions, empalmaments, reserves o minvaments
de material.

10.21.

VALORACIÓ D’UNITATS D’OBRA

Tots els preus unitaris dels elements del projecte s’entendrà que inclouen sempre el
subministrament, manipulació i utilització de tots els materials necessaris per a l’execució de
les unitats d’obra corresponents, a menys que específicament s’excloguin alguns d’ells en
l’article corresponent.
Altrament s’entendrà que tots els preus unitaris comprenen les despeses de maquinària, ma
d’obra, elements, accessoris, transports, eines, despeses generals i tota classe d’operacions,
directes o accidentals, necessàries per deixar les unitats d’obra acabades amb arranjament a
les condicions especificades en el projecte.
S’entén doncs, que l’expressió "completament instal∙lat/da", es refereix a unitats d’obra
totalment muntades, connectades i en perfecte funcionament.
En el cas que no existeixi una partida especifica per a la realització d’assaigs i proves en fàbrica
i finals, s’entén que també queda inclòs en el preu unitari la part proporcional per a la
realització d’aquests treballs.
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar les unitats d’obra que
figuren en el projecte no és exhaustiu. Per tant, qualsevol operació o material no descrit o
relacionat, però necessari, per executar una unitat d’obra, es considera sempre inclòs en els
preus.
TREBALLS ADDICIONALS I VARIANTS PER PREUS UNITARIS
Es valoraran per amidament d’unitats d’obra aplicant els preus unitaris aprovats.
Si sorgeixen variacions de qualitat o tipus de materials o noves unitats d’obra per exigències de
la Propietat i/o Direcció Facultativa, dintre sempre del context general del projecte valorat, els
nous preus unitaris es negociaran comparant els preus de venda al públic dels nous materials
amb els preus de venda al públic dels substituïts o més comparables, establint‐se una
comparació aritmètica, a saber:
PVP material oferta = PVP material nou
Preu unitari oferta = Preu unitari nou
que donarà el topall acceptable del nou preu unitari. La data de comparació serà la de l’oferta
general aprovada objecte de contracte, d’acord amb la relació de PVP subministrats pel
Contractista juntament amb l’oferta.
Cas de sorgir noves parts d’obra no contractades, el nou pressupost objecte d’ampliació de
contracte es realitzarà d’acord amb la tònica de preus unitaris establerts en l’oferta base

10.22.

TREBALLS ADDICIONALS PER ADMINISTRACIÓ

Els treballs que es realitzin per administració es cotitzaran d’acord amb els criteris següents:
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1) Els materials es valoraran d’acord amb el preu de venda al públic, considerant‐se inclosos en
aquest preu transport, benefici industrial, etc.
2) La ma d’obra es valorarà d’acord amb els preus fixats pels bancs de preus oficials de la
localitat o regió on es realitzi l’obra.
Es considerarà inclòs Seguretat Social, dietes, desplaçaments, benefici industrial, etc., però no
el IVA.

10.23.

CERTIFICACIONS

Durant l’execució de les obres, s’establiran mensualment relacions valorades de les obres
executades.
Aquestes certificacions seran preparades pel Contractista segons format establert per la
Direcció Facultativa o la Propietat i constaran de les parts següents:
1) Valor a l’origen de l’obra realitzada valorada amb preus unitaris d’acord amb el pressupost
base, amb la denominació:
Pressupost Nº:

CERTIFICACIÓ Nº:

2) Relació numerada i valorada a l’origen de les variacions sorgides dintre del context de l’obra
contractada i referits a cada capítol del pressupost amb la denominació:
Pressupost Nº:

CERTIFICACIÓ VARIACIONS Nº:

3) Valor a l’origen de noves parts d’obra que han estat objecte de nous pressupostos amb la
denominació:
Pressupost Nº:

CERTIFICACIÓ AMPLIACIONS Nº:

4) Valor a l’origen d’obres realitzades per administració amb detall de parts de treball i relació
de materials valorats i subscrits per persona autoritzada amb la denominació:
CERTIFICACIÓ ADMINISTRACIONS Nº:
La certificació s’haurà de presentar a la Direcció Facultativa que donarà la seva conformitat o
objeccions en el termini de 15 dies. En aquest últim cas, el Contractista els resoldre no cabent
cap reclamació fins la liquidació definitiva.
Totes les certificacions seran a l’origen, acumulant‐se cadascuna de les anteriors i s’entendran
sempre com a bestreta a compte de la liquidació final.
Ja que les certificacions es portaran a l’origen, tenint caràcter de bona compte, totes les
errades que podessin aparèixer no seran motiu per demorar el termini de comprovació. En tal
supòsit hauran de ser tornades indicant les errades o objeccions, per ser reparats en la
certificació següent.
S’estableix el mateix criteri per a certificacions extraordinàries per addicionals o treballs per a
l’administració.
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La Direcció Facultativa podrà requerir del Contractista documentació acreditativa d’estar al
corrent de pagament dels subministradors, com a condició imprescindible per aprovar una
certificació.
Els materials a certificar hauran d’estar instal∙lats (muntats i en funcionament). No s’abonaran
certificacions per apilament de materials.

10.24.

FORMA DE PAGAMENT

La forma de pagament serà la establerta per la Propietat a la signatura del contracte.

10.25.

LIQUIDACIÓ D’OBRES

L’última certificació d’obra es presentarà després de la recepció, esdevindrà efecte de
liquidació definitiva, sempre i quan així ho faci constar el Contractista, donant‐se el títol de
certificació final. A més aquest
Contractista dirigirà carta a la Propietat acompanyant aquesta certificació final, fent constar
que per la seva part esdevingui efectes de liquidació, tan aviat sigui conformada per la Direcció
Facultativa.
Per a la conformitat o objeccions d’aquesta última certificació, disposarà la Direcció Facultativa
d’un termini suplementari de 30 dies, respecte al previst per a les certificacions ordinàries.
No es conformarà l’última certificació si no es disposa de la formalització de la recepció.

10.26.

FIANÇA

De l’import de cada certificació d’obra que es realitzi, es retindrà un 10 % en concepte de
fiança.
La fiança respondrà dels deutes del Contractista dimanades de la documentació contractual,
del reintegrament dels pagaments avançats superiors al cost, del reconeixement dels danys o
perjudicis que puguin produir‐se com conseqüència de l’incompliment del contracte, de la
qualitat de l’obra, i de qualsevol altre incompliment de les obligacions que incumbeixen al
Contractista. Aquesta no suposarà en cap cas un límit superior de valoració de les
responsabilitats del Contractista, podent en el seu cas exigirse les indemnitzacions
corresponents de valor superior al de la fiança.
La Propietat podrà disposar lliurement de la fiança fins a la seva alliberació.
Amb independència de l’anterior, el Contractista respondrà amb aquesta fiança i amb la
totalitat dels seus béns presents i futurs:
a) De les reparacions que sigui necessari efectuar en les obres o instal∙lacions per vicis
constructius.
b) De les despeses que ocasioni per haver de demolir i tornar a instal∙lar o reconstruir unitats
d’obra o instal∙lacions.
c) De la diferència de preu entre el que s’ha convingut per a l’execució de les obres i el
d’adjudicació a un nou Contractista per a qualsevol motiu. Aquest apartat s’aplicarà així mateix
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per a les diferències de cost en el cas de que la Propietat hagués d’acabar les obres per
administració.
d) De qualsevol altre esdeveniment i responsabilitat en que podés incórrer el Contractista en
relació a tercers.

10.27.

ALLIBERACIÓ DE FIANÇA

A l’entrega de l’obra, havent complert amb l’indicat en els apartats corresponents a Proves, a
Documentació Final, a Recepció i a Garanties, es practicarà una primera liquidació de fiança
establerta en el 33% del valor total.
Als 12 mesos de la Recepció es prepararà la liquidació final i es cancel∙larà la fiança romanent.
Per a la liquidació final de la fiança serà precís que s’acrediti l’absència de reclamació aliena
contra el Contractista per danys i perjudicis, que siguin del seu compte, per deutes jornals i
materials o per indemnitzacions derivades d’accidents ocorreguts en el treball per qualsevol
altra causa. En el seu defecte el Contractista presentarà declaració jurada de l’absència
d’aquestes responsabilitats.

10.28.

PENALITZACIONS

Les penalitzacions seran les establertes per la Propietat a la signatura del contracte.

10.29.

SUSPENSIÓ DE LES OBRES

La Propietat podrà en tot moment ordenar la suspensió de tota o part de l’obra.
1) En el cas de que la suspensió sigui temporal, és a dir, si la duració no excedeix de dos mesos,
el Contractista vindrà obligat a reajustar el seu programa de treball.
2) En el cas de que la suspensió sigui definitiva:
a) Si és deguda aquesta suspensió per part de la Propietat, a alguna de les causes previstes en
la resolució i rescissió del contracte, s’aplicarà el disposat en l’apartat "Resolució i Rescissió"
del present plec de condicions, no tenint el Contractista dret a percebre cap indemnització
sota cap concepte.
b) Si la suspensió definitiva fos deguda única i exclusivament a la voluntat unilateral de la
Propietat, sense causa justificada, i el Contractista decideix rescindir el con‐ tracte, tindrà dret
a una indemnització del 3 % de l’obra pendent de realitzar, renunciant a qualsevol altra
indemnització per danys i perjudicis soferts.
Els materials dipositats en l’obra es certificaran en la liquidació definitiva. També seran
certificats aquells
materials que encara que no estiguin dipositats en l’obra hagin estat encarregats pel
Contractista i siguin d’exclusiva utilitat per a aquesta obra, segons aprovació de la Direcció
Facultativa.
c) En el cas de que el Contractista decideixi rescindir unilateralment el contracte, sense causa
justificada, el Propietari quedarà lliure de tota obligació podent practicar immediatament la
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liquidació definitiva amb una baixa del 5 %, i estant el Contractista obligat a abandonar l’obra
immediatament, inclòs abans de practicar‐ se aquesta liquidació.
Així mateix podrà sol∙licitar la Propietat una indemnització per danys i perjudicis, d’un mínim
del 10% (deu per cent) del valor de l’obra, segons la liquidació definitiva. Aquesta quantitat es
podrà incrementar en l’arbitratge que es practiqui. La Propietat tindrà dret a percebre la fiança
dipositada fins la data.

10.30.

RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ

Seran causes de rescissió del contracte: la dissolució o extinció del Contractista, la seva fallida
o presentació de concurs de creditors , i l’embargament dels béns destinats a l’obra o utilitzats
en ella.
En els supòsits previstos en el paràgraf anterior, la Propietat podrà unilateralment donar per
rescindit el contracte, sense pagament de cap indemnització, i practicant immediata‐ ment la
liquidació definitiva, amb una baixa d’un 5 %, havent d’abandonar el Contractista l’obra en el
mateix moment en que sigui requerit per a això, inclòs abans de practicar‐se la liquidació.
Seran així mateix causa de rescissió: la demora en l’entrega de l’obra per termini superior a 2
mesos, la manifesta desobediència en l’execució de l’obra, i en general, l’incompliment dels
plecs tècnics i generales de condicions.
En els supòsits previstos en el paràgraf anterior, la Propietat podrà, a més d’aplicar les
sancions establertes, rescindir el contracte, sol∙licitar indemnitzacions per danys i perjudicis
que seran un mínim del 10 % del valor de l’obra, segons la liquidació definitiva, quantitat que
es podrà incrementar en l’arbitratge que es practiqui en tals casos.
En qualsevol cas de rescissió del contracte segons els anteriors supòsits, la Propietat serà
indemnitzada a més de les previsions i indemnitzacions assenyalades, amb la fiança dipositada
fins la data.
L’apreciació de l’existència de circumstàncies enumerades en els paràgrafs anteriors
correspondrà a la
Direcció Facultativa.
El Contractista per la seva part podrà donar per rescindit el contracte en les causes previstes
en l’apartat "suspensió d’obres" del present plec.
A més el Contractista podrà rescindir per demora d’aprovació d’alguna certificació o el seu
pagament superior a 30 dies de la data de venciment.

10.31.

RÈGIM JURÍDIC

El present plec General de condicions Econòmiques, Facultatives i Legals, tindrà caràcter de
contracte privat i podrà ser elevat a escriptura pública si alguna de les parts ho desitja, havent
en aquest supòsit de fer‐se càrrec de les despeses que tal formalització ocasioni.
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Les parts queden sotmeses, en tot moment, a la Legislació Civil, Mercantil i Processal
Espanyola, amb les particularitats que s’especifiquen en aquest plec.
Qualsevol diferència que podés sorgir entre les parts, amb motiu de l’obra, interpretació o
execució del que s’ha acordat, per un import inferior al 20% (vint per cent) de l’import del
contracte, es sotmetrà a arbitratge d’equitat, regulat per la Llei 36/1988 de 5 de desembre de
1988.
Aquest arbitratge serà administrat pel tribunal arbitral o tribunal arbitral tècnic de la
comunitat autònoma on es troba ubicada l’obra.
Sense perjudici de l’anterior conveni arbitral, les dues parts, amb renuncia expressa al fur que
podés correspondre’ls, es sotmeten a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la
província on es troba ubicada l’obra.
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1. QUADRE DE DESCOMPOSSATS
Anejo de justificación de precios
Anejo de justificación de precios
Num. Código
1

0AE010

Ud

Descripción

U

Desconnexió de l'escomesa aèria de la
instal·lació elèctrica de l'edifici, amb
tall del fluid elèctric, prèvia anul·lació
i neutralització per part de la companyia
subministradora, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius
als quals pugui estar unida. Inclús neteja,
apilament, retirada i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Retirada
de deixalles. Càrrega d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mo003

11,288 h

%

2,000 %
3,000 %

Total

Oficial 1ª electricista.
Costos directes
complementaris
Costes indirectos

24,570

277,35

277,350

5,55

282,900

8,490

Total por U ............:

291,39

Son DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por U.
2

0CQ010

m²

Subministrament i col·locació de taulons i
lona impermeable, per a protegir
provisionalment la coberta de l'edifici
davant la pluja. Inclús fixació de la lona
amb corda de poliamida, vigilància i
manteniment de la protecció mentre durin
els treballs, posterior retirada, recollida
i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Col·locació de la protecció.
Retirada de la protecció i càrrega sobre
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt50spa052b

0,045 m

mt32war060

0,230 m²

mo113

0,650 h

%

2,000 %

Tauló de fusta de pi, de
20x7,2 cm.
Lona impermeable de
protecció, de polietilè, amb
malla de reforç i corda
perimetral de poliamida per a
l'ajustament de la lona.
Peó ordinari construcció.
Costos directes
complementaris

4,390

0,20

4,000

0,92

19,830

12,89

14,010

0,28
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3,000 %

3

0XG010

Costes indirectos

14,290

0,430

Total por m² ............:

14,72

Son CATORCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por
m².
h
Grua autopropulsada de braç telescòpic amb
una capacitat d'elevació de 120 t i 105 m
d'altura màxima de treball.
Criteri d'amidament de projecte: Temps
estimat.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en
forma de lloguer per hores, segons
condicions definides en el contracte
subscrit amb l'empresa suministradora.

mq07gte010k

1,165 h

%

2,000 %
3,000 %

Grua autopropulsada de braç
telescòpic amb una capacitat
d'elevació de 120 t i 105 m
d'altura màxima de treball.
Costos directes
complementaris
Costes indirectos

206,000

239,99

239,990

4,80

244,790

7,340

Total por h ............:

252,13

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS por h.
4

0XP010

Ut

Lloguer diari de Refredadora d'aigua per a
climatització de 150 kW amb grup de
bombeig. També p/p de manteniment i
assegurança de responsabilitat civil.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir el
seu funcionamentii condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en
forma d'alquiler diari, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb
l'empresa suministradora.

mq07ple010n

1,399 Ut

%

2,000 %
3,000 %

Lloguer diari de Refredadora
d'aigua per a climatització
de 150 kW amb grup de bombeig
Costos directes
complementaris
Costes indirectos

120,600

168,72

168,720

3,37

172,090

5,160

Total por Ut ............:

177,25

Son CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS por Ut.
5

DEF040

m³

Demolició de mur de fàbrica de bloc de
formigó buit, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el
volum realment enderrocat segons
especificacions de Projecte.
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mo112

2,194 h

mo113

2,194 h

%

2,000 %
3,000 %

Peó especialitzat
construcció.
Peó ordinari construcció.

22,310

48,95

19,830

43,51

92,460

1,85

94,310

2,830

Total por m³ ............:

97,14

Costos directes
complementaris
Costes indirectos

Son NOVENTA Y SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
por m³.
6

DFD070

m²

Aixecat, amb mitjans manuals i equip de
oxitall, de reixa metàl·lica de 1,44 m,
situada en buit de façana i fixada al
parament mitjançant mitjançant rebut en
obra de fàbrica, sense deteriorar els
elements constructius als quals està
subjecta i recuperació, aplec i muntatge
del material en el mateix emplaçament, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació
i etiquetatge. Aplec dels materials a
reutilitzar. Reposició de l'element.
Retirada i aplec de les restes d'obra.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual de les restes d'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge dels accessoris i
dels elements de fixació.

mt08aaa010a

0,006 m³

Aigua.

mt09mif010ca

0,015 t

mq08sol010

0,053 h

mo019

0,112 h

Morter industrial per a obra
de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-2.
Equip d'oxitall, amb acetilè
com combustible i oxigen com
comburent.
Oficial 1ª soldador.

mo112

0,112 h

mo113

0,448 h

%

2,000 %
3,000 %

1,500

0,01

33,860

0,51

7,360

0,39

25,430

2,85

22,310

2,50

19,830

8,88

15,140

0,30

15,440

0,460

Total por m² ............:

15,90

Peó especialitzat
construcció.
Peó ordinari construcció.
Costos directes
complementaris
Costes indirectos

Son QUINCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m².
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7

DIC110

U

Desmuntatge d'unitat centralitzada aireaigua de refrigeració o bomba de calor
reversible i els seus components,
instal·lada en interior, de 800 kW de
potència frigorífica màxima, amb mitjans
manuals i mecànics, i càrrega mecànica
sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada
i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega mecànica
del material desmuntat i restes de l'obra
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el
nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge dels accessoris i de
la bancada metàl·lica de recolzament.

mq04cag010a

2,014 h

Camió amb grua de fins a 6 t.

mo004

5,929 h

mo103

5,929 h

%

2,000 %

Costos directes
complementaris
Costes indirectos

3,000 %

49,360

99,41

Oficial 1ª calefactor.

24,570

145,68

Ajudant calefactor.

21,110

125,16

370,250

7,41

377,660

11,330

Total por U ............:

388,99

Son TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS por U.
8

DIE030

m

Desmuntatge de línia general d'alimentació
superficial sota tub protector, amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada
i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

mo003

0,034 h

Oficial 1ª electricista.

24,570

0,84

mo102

0,034 h

Ajudant electricista.

21,110

0,72

%

2,000 %

Costos directes
complementaris
Costes indirectos

1,560

0,03

1,590

0,050

Total por m ............:

1,64

3,000 %

Son UN EURO CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.
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9

DIF010

mo008

m

Desmuntatge de tubs d'acer de més de 2" de
diàmetre, en instal·lació superficial de
distribució d'aigua, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius
als quals estan subjectes, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació
de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.
0,141 h

Oficial 1ª lampista.

24,570

3,46

mo107

0,141 h

Ajudant lampista.

21,110

2,98

%

2,000 %

Costos directes
complementaris
Costes indirectos

6,440

0,13

6,570

0,200

Total por m ............:

6,77

3,000 %

10

FFR010

Son SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por
m.
m²
Full interior de façana de dos fulls, de 7
cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic
buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm,
amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-5, subministrat a
granel; formació de llindes mitjançant obra
de fàbrica sobre fusteria.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat
en els pilars dels nivells de referència
general de planta i de nivell de paviment.
Seient de la primera filada sobre capa de
morter. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Col·locació de les peces per filades a
nivell. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució dels buits.
Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars
i envans. Trobada de la fàbrica amb el
forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície
major de 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 4 m².
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mt04lcc010b

23,100 U

mt08aaa010a

0,004 m³

mt09mif010cb

0,014 t

mq06mms010

0,053 h

mo021

0,464 h

mo114

0,250 h

%

3,000 %
3,000 %

Maó ceràmic buit (totxana),
per revestir, 29x14x7 cm, per
a ús en fàbrica protegida
(peça P), densitat 805 kg/m³,
segons UNE-EN 771-1.
Aigua.

0,160

3,70

1,500

0,01

30,980

0,43

1,730

0,09

25,080

11,64

21,690

5,42

21,290

0,64

21,930

0,660

Total por m² ............:

22,59

Morter industrial per a obra
de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat a
granel, segons UNE-EN 998-2.
Mesclador continu amb sitja,
per a morter industrial en
sec, subministrat a granel.
Oficial 1ª construcció en
treballs de ram de paleta.
Peó ordinari construcció en
treballs de ram de paleta.
Costos directes
complementaris
Costes indirectos

Son VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por m².
11

GEA010

mt08grg010a

U

Subministrament i ubicació en obra de bidó
de 60 litres de capacitat per a residus
perillosos procedents de la construcció o
demolició, apte per a emmagatzemar residus
de dissolvents, refrigerants i propel·lents
d'escuma i aerosols orgànics. També marcat
del recipient amb l'etiqueta corresponent.
Inclou: Subministrament i ubicació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
1,000 U

mo113

0,135 h

%

2,000 %
3,000 %

Bidó de 60 litres de
capacitat, apte per a
emmagatzemar residus
perillosos.
Peó ordinari construcció.

40,000

40,00

19,830

2,68

42,680

0,85

43,530

1,310

Total por U ............:

44,84

Costos directes
complementaris
Costes indirectos

Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por U.
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12

GEB010

U

Transport de bidó de 60 litres de capacitat
amb residus perillosos procedents de la
construcció o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, considerant la carga
i descarga dels bidons.
Inclou: Càrrega de bidons. Transport de
bidons a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Descàrrega de bidons.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte.

mt08grg020a

1,000 U

%

2,000 %
3,000 %

13

GEC010

Transport de bidó de 60
litres de capacitat, apte per
a emmagatzemar residus
perillosos, a abocador
específic, instal·lació de
tractament de residus de
construcció i demolició
externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de
residus, fins i tot servei de
lliurament.
Costos directes
complementaris
Costes indirectos

32,400

32,40

32,400

0,65

33,050

0,990

Total por U ............:

34,04

Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
por U.
U
Cànon d'abocament per lliurament a gestor
autoritzat de residus perillosos, de bidó
de 60 litres de capacitat amb residus de
dissolvents, refrigerants i propel·lents
d'escuma i aerosols orgànics procedents de
la construcció o demolició. Sense incloure
el cost del recipient ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.

mt08grg030ka

1,000 U

%

2,000 %
3,000 %

Cànon d'abocament per
lliurament a gestor
autoritzat de residus
perillosos de bidó de 60
litres de capacitat, amb
residus de dissolvents,
refrigerants i propel·lents
d'escuma i aerosols orgànics
procedents de la construcció
o demolició.
Costos directes
complementaris
Costes indirectos

108,150

108,15

108,150

2,16

110,310

3,310

Total por U ............:

113,62
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Son CIENTO TRECE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
por U.
14

GRA010

U

Transport de mescla sense classificar de
residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor
de 7 m³, a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida
en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el viatge d'anada, la descàrrega i
el viatge de tornada.

mq04res010dh

1,172 U

%

2,000 %
3,000 %

Càrrega i canvi de contenidor
de 7 m³, per la recollida de
mescla sense classificar de
residus inerts produïts a
obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a
peu de càrrega, inclús servei
de lliurament i lloguer.
Costos directes
complementaris
Costes indirectos

182,400

213,77

213,770

4,28

218,050

6,540

Total por U ............:

224,59

Son DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por U.
15

GRB010

U

Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 7 m³ amb mescla sense
classificar de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. Sense
incloure servei d'entrega, lloguer,
recollida en obra del contenidor i
transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.
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mq04res020cg

1,172 U

%

2,000 %
3,000 %

Cànon d'abocament per
lliurament de contenidor de 7
m³ amb mescla sense
classificar de residus inerts
produïts a obres de
construcció i/o demolició, en
abocador específic,
instal·lació de tractament de
residus de construcció i
demolició externa a l'obra o
centre de valorització o
eliminació de residus.
Costos directes
complementaris
Costes indirectos

102,500

120,13

120,130

2,40

122,530

3,680

Total por U ............:

126,21

Son CIENTO VEINTISEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
por U.
16

IBW500

U

Subministrament i instal·lació de quadre
de control compost d'armari metál·lic, que
disposarà de control·ladors Trend & Trend
Controls&M3ii Controls, una protecció
magnetotèrmica general, un trafo de
230V/24Vac, protecció per fusibles pel
trafo, reixeta de ventilació, bornas de
pas, cablejats, punteres, canaletes i
material d'etiquetat de cablejat, bornes,
pilotatge i equips. Inclou:
- Controlador programat per Trend
Control&M3ii IQ4 amb 96 punts de control
amb alimentació a 23V (10 entrades
universals i 6 sortides analògiques.
- Font d'alimentació per muntatge en carril
DIN i alimentació al IQVIEW.
- Quadre de control 1 IQ4e + 6 8/IO.
- Creció de les pantalles, bases de dades,
alarmes del sisema, gràfics i històrics i
usuaris, verificació del sistema de gestió
tècnica.
- Verificació de cablejat, senyals de camp,
posta en marxa d'equips de control, càrrega
de programació, verificació de les
regulacions, creació de documentació
tècnica necessaria i formació a personal
tècnic.
Totalment instal·lat.
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mt42mhi650a

1,000 U

mo005

1,189 h

mo104

1,189 h

%

2,000 %
3,000 %

Subministrament i
instal·lació de quadre de
control compost d'armari
metál·lic, que disposarà de
control·ladors Trend & Trend
Controls&M3ii Controls, una
protecció magnetotèrmica
general, un trafo de
230V/24Vac, protecció per
fusibles pel trafo, reixeta
de ventilació, bornas de pas,
cablejats, punteres,
canaletes i material
d'etiquetat de cablejat,
bornes, pilotatge i equips.
Inclou: - Controlador
programat per Trend
Control&M3ii IQ4 amb 96 punts
de control amb alimentació a
23V (10 entrades universals i
6 sortides analògiques. Font d'alimentació per
muntatge en carril DIN i
alimentació al IQVIEW. Quadre de control 1 IQ4e + 6
8/IO. - Creció de les
pantalles, bases de dades,
alarmes del sisema, gràfics i
històrics i usuaris,
verificació del sistema de
gestió tècnica. - Verificació
de cablejat, senyals de camp,
posta en marxa d'equips de
control, càrrega de
programació, verificació de
les regulacions, creació de
documentació tècnica
necessaria i formació a
personal tècnic.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant instal·lador de
climatització.
Costos directes
complementaris
Costes indirectos

3.565,000

3.565,00

25,830

30,71

22,750

27,05

3.622,760

72,46

3.695,220

110,860

Total por U ............:

3.806,08

Son TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS por U.
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17

ICS005

U

Punt d'omplert de xarxa de distribució
d'aigua, per a sistema de climatització,
format per 2 m de tub de polietilè
reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen
(EVOH), de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3
mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en
rotllos, col·locat superficialment, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica, vàlvules de
tall, filtre retenidor de residus,
comptador d'aigua i vàlvula de retenció.
Fins i tot p/p de material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació
de l'aïllament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37tpu413c

2,000 U

mt37tpu013ce

2,000 m

mt37sve010d

2,000 U

mt37www060d

1,000 U

mt37cic020c

1,000 U

mt37svr010c

1,000 U

mt17coe055ei

2,000 m

mt17coe110

0,090 l

Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de polietilè
reticulat (PE-Xa) amb barrera
d'oxigen (EVOH), de 25 mm de
diàmetre exterior.
Tub de polietilè reticulat
(PE-Xa), amb barrera d'oxigen
(EVOH), de 25 mm de diàmetre
exterior i 2,3 mm de gruix,
PN=6 atm subministrat en
rotllos, segons UNE-EN ISO
15875-2, amb el preu
incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.
Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1".
Filtre retenidor de residus
de llautó, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions
de 0,4 mm de diàmetre, amb
rosca de 1", per a una
pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.
Comptador d'aigua freda, per
roscar, de 1" de diàmetre.
Vàlvula de retenció de llautó
per roscar de 1".
Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de
29 mm de diàmetre interior i
25 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.
Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

0,200

0,40

4,680

9,36

9,810

19,62

12,880

12,88

165,250

165,25

5,180

5,18

6,980

13,96

11,680

1,05
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mo004

0,538 h

Oficial 1ª calefactor.

24,570

13,22

mo103

0,538 h

Ajudant calefactor.

21,110

11,36

%

2,000 %

Costos directes
complementaris
Costes indirectos

252,280

5,05

257,330

7,720

Total por U ............:

265,05

3,000 %

Son DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS por U.
18

ICS010.125

m

Canonada de distribució d'aigua freda i
calenta de climatització formada per tub
d'acer negre estirat sense soldadura, de 5"
DN 125 mm de diàmetre, una mà d'emprimació
antioxidant, col·locat superficialment en
el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica recoberta amb pintura
protectora per a aïllament de color blanc.
Inclús p/p de material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació
de l'aïllament. Aplicació del revestiment
superficial de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt08tan330l

1,000 U

1,074 h

Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades d'acer, de
5" DN 125 mm.
Tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 5" DN 125
mm de diàmetre, segons UNE
19052, amb el preu
incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.
Emprimació antioxidant amb
poliuretà.
Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de
140 mm de diàmetre interior i
44,5 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.
Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.
Pintura protectora de
polietilè clorosulfonat, de
color blanc, per a aïllament
en exteriors.
Oficial 1ª calefactor.

mt08tan020ke

1,000 m

mt27pfi030

0,056 kg

mt17coe055pC

1,000 m

mt17coe110

0,215 l

mt17coe130a

0,090 kg

mo004
mo103

1,301 h

Ajudant calefactor.

2,610

2,61

29,560

29,56

9,350

0,52

44,230

44,23

11,680

2,51

24,030

2,16

24,570

26,39

21,110

27,46
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%

2,000 %
3,000 %

Costos directes
complementaris
Costes indirectos

135,440

2,71

138,150

4,140

Total por m ............:

142,29

Son CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS por m.
19

ICS010.25

m

Canonada de distribució d'aigua freda i
calenta de climatització formada per tub
d'acer negre estirat sense soldadura, de 1"
DN 25 mm de diàmetre, una mà d'emprimació
antioxidant, col·locat superficialment en
el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica recoberta amb pintura
protectora per a aïllament de color blanc.
Inclús p/p de material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació
de l'aïllament. Aplicació del revestiment
superficial de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt08tan330d

1,000 U

0,420 h

Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades d'acer, de
1" DN 25 mm.
Tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 1" DN 25
mm de diàmetre, segons UNE
19052, amb el preu
incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.
Emprimació antioxidant amb
poliuretà.
Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de
36 mm de diàmetre interior i
27 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.
Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.
Pintura protectora de
polietilè clorosulfonat, de
color blanc, per a aïllament
en exteriors.
Oficial 1ª calefactor.

mt08tan020de

1,000 m

mt27pfi030

0,014 kg

mt17coe055fj

1,000 m

mt17coe110

0,045 l

mt17coe130a

0,035 kg

mo004
mo103
%

0,527 h

Ajudant calefactor.

2,000 %

Costos directes
complementaris
Costes indirectos

37,000

0,74

37,740

1,130

3,000 %

0,510

0,51

5,710

5,71

9,350

0,13

7,840

7,84

11,680

0,53

24,030

0,84

24,570

10,32

21,110

11,12
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Total por m ............:

38,87

Son TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por m.
20

ICS010.50

m

Canonada de distribució d'aigua freda i
calenta de climatització formada per tub
d'acer negre estirat sense soldadura, de 2"
DN 50 mm de diàmetre, una mà d'emprimació
antioxidant, col·locat superficialment en
el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica recoberta amb pintura
protectora per a aïllament de color blanc.
Inclús p/p de material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació
de l'aïllament. Aplicació del revestiment
superficial de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt08tan330g

1,000 U

0,583 h

Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades d'acer, de
2" DN 50 mm.
Tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 2" DN 50
mm de diàmetre, segons UNE
19052, amb el preu
incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.
Emprimació antioxidant amb
poliuretà.
Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de
61,5 mm de diàmetre interior
i 39 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.
Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.
Pintura protectora de
polietilè clorosulfonat, de
color blanc, per a aïllament
en exteriors.
Oficial 1ª calefactor.

mt08tan020ge

1,000 m

mt27pfi030

0,025 kg

mt17coe055jw

1,000 m

mt17coe110

0,085 l

mt17coe130a

0,055 kg

mo004
mo103

0,732 h

%

2,000 %
3,000 %

0,900

0,90

10,090

10,09

9,350

0,23

17,860

17,86

11,680

0,99

24,030

1,32

24,570

14,32

Ajudant calefactor.

21,110

15,45

Costos directes
complementaris
Costes indirectos

61,160

1,22

62,380

1,870

Total por m ............:

64,25
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Son SESENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS por m.
21

ICS015

U

Punt de buidatge de xarxa de distribució
d'aigua, per a sistema de climatització,
format per 2 m de tub de polietilè
reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen
(EVOH), de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3
mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en
rotllos, col·locat superficialment i
vàlvula de tall. Fins i tot p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37tpu413c

2,000 U

0,218 h

Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de polietilè
reticulat (PE-Xa) amb barrera
d'oxigen (EVOH), de 25 mm de
diàmetre exterior.
Tub de polietilè reticulat
(PE-Xa), amb barrera d'oxigen
(EVOH), de 25 mm de diàmetre
exterior i 2,3 mm de gruix,
PN=6 atm subministrat en
rotllos, segons UNE-EN ISO
15875-2, amb el preu
incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.
Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1".
Oficial 1ª calefactor.

mt37tpu013ce

2,000 m

mt37sve010d

1,000 U

mo004
mo103
%

0,218 h

Ajudant calefactor.

2,000 %

Costos directes
complementaris
Costes indirectos

29,530

0,59

30,120

0,900

Total por U ............:

31,02

3,000 %

0,200

0,40

4,680

9,36

9,810

9,81

24,570

5,36

21,110

4,60

Son TREINTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS por U.
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22

ICS020.4040

U

Bomba circuladora doble, electrònica, model
MAGNA1 D 40-40 F "GRUNDFOS", índex
d'eficiència energètica EEI 0,22, pes 18,8
kg, connexions DN 40 mm, pressió màxima
6/10 bar, de 220 mm de longitud, control i
supervisió remota amb una sortida de relé i
una entrada digital, control des de
smartphone o tablet mitjançant l'App
Grundfos GO Remote per IOS (iPhone i iPad)
i Android, panell de control del mode de
funcionament amb selecció entre 3
velocitats, 3 modes de pressió constant i 3
modes de pressió proporcional, funció
d'alternança entre bombes, apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, amb
dues motors amb alimentació monofàsica,
protecció IPX4D i aïllament classe F, amb
contrabrides amb connexions DN 40 mm x DN
40 mm, amb endoll d'alimentació elèctrica,
tipus Alpha. Inclòs pont de manòmetres
format per manòmetre, vàlvules d'esfera i
canonada de coure;p/p d'elements de
muntatge; caixa de connexions elèctriques
amb condensador i demés accessoris
necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba
de circulació. Connexió a la xarxa de
distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37gru025cb4040

1,000 U

mt37gru505a

1,000 U

mt37gru508bb

2,000 U

mt37sve005e

2,000 U

mt37www060g

1,000 U

Bomba circuladora doble,
electrònica, model MAGNA1 D
40-40 F "GRUNDFOS", índex
d'eficiència energètica EEI
0,22, pes 18,8 kg, connexions
DN 40 mm, pressió màxima 6/10
bar, de 220 mm de longitud,
control i supervisió remota
amb una sortida de relé i una
ent
Endoll d'alimentació
elèctrica, tipus Alpha
"GRUNDFOS", per a bomba de
circulació.
Contrabrida amb connexions DN
40 mm x DN 40 mm, "GRUNDFOS",
amb junt, cargols i femelles.
Vàlvula d'esfera, DN 40 mm,
cos de ferro i bola de
llautó, amb brides.
Filtre retenidor de residus
de llautó, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions
de 0,5 mm de diàmetre, amb
rosca de 1 1/2", per a una
pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.

2.157,000

2.157,00

23,000

23,00

33,000

66,00

112,810

225,62

25,660

25,66
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mt37svr020b

1,000 U

mt37www040b

2,000 U

mt42www040

1,000 U

mt37sve010b

2,000 U

mt37tca010ba

0,350 m

mt35aia090mb

3,000 m

mt35cun040ab

9,000 m

mt37gru600a

1,000 U

mo005

3,570 h

mo104

3,570 h

%

2,000 %
3,000 %

Vàlvula de retenció de doble
clapeta, amb cos de ferro
colat i clapeta, eix i
ressort d'acer inoxidable, DN
40 mm, PN 16 atm.
Maneguet antivibració, de
goma, amb brides DN 40 mm,
per a una pressió màxima de
treball de 10 bar.
Manòmetre amb bany de
glicerina i diàmetre d'esfera
de 100 mm, amb presa
vertical, per a muntatge
roscat de 1/2", escala de
pressió de 0 a 5 bar.
Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1/2".
Tub de coure rígid amb paret
de 1 mm de gruix i 13/15 mm
de diàmetre, segons UNE-EN
1057.
Tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color
negre, de 20 mm de diàmetre
nominal, per a canalització
fixa en superfície.
Resistència a la compressió
1250 N, resistència a
l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP547 segons UNE
20324, propietats
elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNEEN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de
subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).
Cable unipolar H07V-K, sent
la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 2,5 mm² de secció,
amb aïllament de PVC (V).
Segons UNE 21031-3.
Posada en marxa de la bomba
circuladora, "GRUNDFOS".
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant instal·lador de
climatització.
Costos directes
complementaris
Costes indirectos

32,800

32,80

23,230

46,46

11,000

11,00

4,130

8,26

4,820

1,69

1,140

3,42

0,400

3,60

129,000

129,00

25,830

92,21

22,750

81,22

2.906,940

58,14

2.965,080

88,950

Total por U ............:

3.054,03

Son TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TRES
CÉNTIMOS por U.
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23

ICS020.4060

U

Bomba circuladora doble, electrònica, model
MAGNA1 D 40-60 F "GRUNDFOS", índex
d'eficiència energètica EEI 0,22, pes 18,8
kg, connexions DN 40 mm, pressió màxima
6/10 bar, de 220 mm de longitud, control i
supervisió remota amb una sortida de relé i
una entrada digital, control des de
smartphone o tablet mitjançant l'App
Grundfos GO Remote per IOS (iPhone i iPad)
i Android, panell de control del mode de
funcionament amb selecció entre 3
velocitats, 3 modes de pressió constant i 3
modes de pressió proporcional, funció
d'alternança entre bombes, apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, amb
dues motors amb alimentació monofàsica,
protecció IPX4D i aïllament classe F, amb
contrabrides amb connexions DN 40 mm x DN
40 mm, amb endoll d'alimentació elèctrica,
tipus Alpha. Inclòs pont de manòmetres
format per manòmetre, vàlvules d'esfera i
canonada de coure;p/p d'elements de
muntatge; caixa de connexions elèctriques
amb condensador i demés accessoris
necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba
de circulació. Connexió a la xarxa de
distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37gru025cb4060

1,000 U

mt37gru505a

1,000 U

Bomba circuladora doble,
electrònica, model MAGNA1 D
40-60 F "GRUNDFOS", índex
d'eficiència energètica EEI
0,22, pes 18,8 kg, connexions
DN 40 mm, pressió màxima 6/10
bar, de 220 mm de longitud,
control i supervisió remota
amb una sortida de relé i una
entrada digital, control des
de smartphone o tablet
mitjançant l'App Grundfos GO
Remote per IOS (iPhone i
iPad) i Android, panell de
control del mode de
funcionament amb selecció
entre 3 velocitats, 3 modes
de pressió constant i 3 modes
de pressió proporcional,
funció d'alternança entre
bombes, apta per a
temperatures des de -10 fins
110°C, amb dues motors amb
alimentació monofàsica,
protecció IPX4D i aïllament
classe F.
Endoll d'alimentació
elèctrica, tipus Alpha
"GRUNDFOS", per a bomba de
circulació.

2.369,000

2.369,00

23,000

23,00
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mt37gru508bb

2,000 U

mt37sve005e

2,000 U

mt37www060g

1,000 U

mt37svr020b

1,000 U

mt37www040b

2,000 U

mt42www040

1,000 U

mt37sve010b

2,000 U

mt37tca010ba

0,350 m

mt35aia090mb

3,000 m

mt35cun040ab

9,000 m

mt37gru600a

1,000 U

mo005

3,570 h

mo104

3,570 h

%

2,000 %
3,000 %

Contrabrida amb connexions DN
40 mm x DN 40 mm, "GRUNDFOS",
amb junt, cargols i femelles.
Vàlvula d'esfera, DN 40 mm,
cos de ferro i bola de
llautó, amb brides.
Filtre retenidor de residus
de llautó, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions
de 0,5 mm de diàmetre, amb
rosca de 1 1/2", per a una
pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.
Vàlvula de retenció de doble
clapeta, amb cos de ferro
colat i clapeta, eix i
ressort d'acer inoxidable, DN
40 mm, PN 16 atm.
Maneguet antivibració, de
goma, amb brides DN 40 mm,
per a una pressió màxima de
treball de 10 bar.
Manòmetre amb bany de
glicerina i diàmetre d'esfera
de 100 mm, amb presa
vertical, per a muntatge
roscat de 1/2", escala de
pressió de 0 a 5 bar.
Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1/2".
Tub de coure rígid amb paret
de 1 mm de gruix i 13/15 mm
de diàmetre, segons UNE-EN
1057.
Tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color
negre, de 20 mm de diàmetre
nominal, per a canalització
fixa en superfície.
Resistència a la compressió
1250 N, resistència a
l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP547 segons UNE
20324, propietats
elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNEEN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de
subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).
Cable unipolar H07V-K, sent
la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 2,5 mm² de secció,
amb aïllament de PVC (V).
Segons UNE 21031-3.
Posada en marxa de la bomba
circuladora, "GRUNDFOS".
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant instal·lador de
climatització.
Costos directes
complementaris
Costes indirectos

33,000

66,00

112,810

225,62

25,660

25,66

32,800

32,80

23,230

46,46

11,000

11,00

4,130

8,26

4,820

1,69

1,140

3,42

0,400

3,60

129,000

129,00

25,830

92,21

22,750

81,22

3.118,940

62,38

3.181,320

95,440

Total por U ............:

3.276,76
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Son TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por U.
24

ICS020.50

U

Bomba circuladora doble, electrònica, model
MAGNA1 D 50-60 F "GRUNDFOS", índex
d'eficiència energètica EEI 0,22, pes 34,6
kg, connexions DN 50 mm, pressió màxima
6/10 bar, de 240 mm de longitud, control i
supervisió remota amb una sortida de relé i
una entrada digital, control des de
smartphone o tablet mitjançant l'App
Grundfos GO Remote per IOS (iPhone i iPad)
i Android, panell de control del mode de
funcionament amb selecció entre 3
velocitats, 3 modes de pressió constant i 3
modes de pressió proporcional, funció
d'alternança entre bombes, apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, amb
dues motors amb alimentació monofàsica,
protecció IPX4D i aïllament classe F, amb
contrabrides amb connexions DN 50 mm x DN
50 mm. Inclòs pont de manòmetres format per
manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de
coure;p/p d'elements de muntatge; caixa de
connexions elèctriques amb condensador i
demés accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba
de circulació. Connexió a la xarxa de
distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37gru026ec

1,000 U

mt37gru508cc

2,000 U

mt37sve005f

2,000 U

mt37www060h

1,000 U

mt37svr020c

1,000 U

Bomba circuladora doble,
electrònica, model MAGNA1 D
50-60 F "GRUNDFOS", índex
d'eficiència energètica EEI
0,22, pes 34,6 kg, connexions
DN 50 mm, pressió màxima 6/10
bar, de 240 mm de longitud,
control i supervisió remota
amb una sortida de relé i una
en
Contrabrida amb connexions DN
50 mm x DN 50 mm, "GRUNDFOS",
amb junt, cargols i femelles.
Vàlvula d'esfera, DN 50 mm,
cos de ferro i bola de
llautó, amb brides.
Filtre retenidor de residus
de llautó, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions
de 0,5 mm de diàmetre, amb
rosca de 2", per a una
pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.
Vàlvula de retenció de doble
clapeta, amb cos de ferro
colat i clapeta, eix i
ressort d'acer inoxidable, DN
50 mm, PN 16 atm.

3.601,000

3.601,00

40,000

80,00

133,880

267,76

42,570

42,57

32,800

32,80
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mt37www040c

2,000 U

mt42www040

1,000 U

mt37sve010b

2,000 U

mt37tca010ba

0,350 m

mt35aia090mb

3,000 m

mt35cun040ab

9,000 m

mt37gru600a

1,000 U

mo005

3,570 h

mo104

3,570 h

%

2,000 %
3,000 %

Maneguet antivibració, de
goma, amb brides DN 50 mm,
per a una pressió màxima de
treball de 10 bar.
Manòmetre amb bany de
glicerina i diàmetre d'esfera
de 100 mm, amb presa
vertical, per a muntatge
roscat de 1/2", escala de
pressió de 0 a 5 bar.
Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1/2".
Tub de coure rígid amb paret
de 1 mm de gruix i 13/15 mm
de diàmetre, segons UNE-EN
1057.
Tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color
negre, de 20 mm de diàmetre
nominal, per a canalització
fixa en superfície.
Resistència a la compressió
1250 N, resistència a
l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP547 segons UNE
20324, propietats
elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNEEN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de
subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).
Cable unipolar H07V-K, sent
la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 2,5 mm² de secció,
amb aïllament de PVC (V).
Segons UNE 21031-3.
Posada en marxa de la bomba
circuladora, "GRUNDFOS".
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant instal·lador de
climatització.
Costos directes
complementaris
Costes indirectos

27,650

55,30

11,000

11,00

4,130

8,26

4,820

1,69

1,140

3,42

0,400

3,60

129,000

129,00

25,830

92,21

22,750

81,22

4.409,830

88,20

4.498,030

134,940

Total por U ............:

4.632,97

Son CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por U.
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25

ICS020.RC

U

Bomba circuladora doble, electrònica, model
MAGNA1 D 100-40 F "GRUNDFOS", índex
d'eficiència energètica EEI 0,22, pes 60,1
kg, connexions DN 100 mm, pressió màxima 6
bar, de 450 mm de longitud, control i
supervisió remota amb una sortida de relé i
una entrada digital, control des de
smartphone o tablet mitjançant l'App
Grundfos GO Remote per IOS (iPhone i iPad)
i Android, panell de control del mode de
funcionament amb selecció entre 3
velocitats, 3 modes de pressió constant i 3
modes de pressió proporcional, funció
d'alternança entre bombes, apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, amb
dues motors amb alimentació monofàsica,
protecció IPX4D i aïllament classe F, amb
contrabrides amb connexions DN 100 mm x DN
100 mm. Inclòs pont de manòmetres format
per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada
de coure;p/p d'elements de muntatge; caixa
de connexions elèctriques amb condensador i
demés accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba
de circulació. Connexió a la xarxa de
distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37gru029cb

1,000 U

mt37gru508ff

2,000 U

mt37sve005j

2,000 U

mt37www060l

1,000 U

mt37svr020f

1,000 U

mt37www040f

2,000 U

Bomba circuladora doble,
electrònica, model MAGNA1 D
100-40 F "GRUNDFOS", índex
d'eficiència energètica EEI
0,22, pes 60,1 kg, connexions
DN 100 mm, pressió màxima 6
bar, de 450 mm de longitud,
control i supervisió remota
amb una sortida de relé i una
ent
Contrabrida amb connexions DN
100 mm x DN 100 mm,
"GRUNDFOS", amb junt, cargols
i femelles.
Vàlvula d'esfera, DN 100 mm,
cos de ferro i bola de
llautó, amb brides.
Filtre retenidor de residus
de bronze, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions
de 0,5 mm de diàmetre, amb
rosca de 4", per a una
pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.
Vàlvula de retenció de doble
clapeta, amb cos de ferro
colat i clapeta, eix i
ressort d'acer inoxidable, DN
100 mm, PN 16 atm.
Maneguet antivibració, de
goma, amb brides DN 100 mm,
per a una pressió màxima de
treball de 10 bar.

5.658,000

5.658,00

65,000

130,00

294,860

589,72

116,400

116,40

57,970

57,97

53,270

106,54
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mt42www040

1,000 U

mt37sve010b

2,000 U

mt37tca010ba

0,350 m

mt35aia090mb

3,000 m

mt35cun040ab

9,000 m

mt37gru600a

1,000 U

mo005

3,570 h

mo104

3,570 h

%

2,000 %
3,000 %

Manòmetre amb bany de
glicerina i diàmetre d'esfera
de 100 mm, amb presa
vertical, per a muntatge
roscat de 1/2", escala de
pressió de 0 a 5 bar.
Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1/2".
Tub de coure rígid amb paret
de 1 mm de gruix i 13/15 mm
de diàmetre, segons UNE-EN
1057.
Tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color
negre, de 20 mm de diàmetre
nominal, per a canalització
fixa en superfície.
Resistència a la compressió
1250 N, resistència a
l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP547 segons UNE
20324, propietats
elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNEEN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de
subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).
Cable unipolar H07V-K, sent
la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 2,5 mm² de secció,
amb aïllament de PVC (V).
Segons UNE 21031-3.
Posada en marxa de la bomba
circuladora, "GRUNDFOS".
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant instal·lador de
climatització.
Costos directes
complementaris
Costes indirectos

11,000

11,00

4,130

8,26

4,820

1,69

1,140

3,42

0,400

3,60

129,000

129,00

25,830

92,21

22,750

81,22

6.989,030

139,78

7.128,810

213,860

Total por U ............:

7.342,67

Son SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por U.
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26

ICS030

U

Col·lector de distribució d'aigua, amb tub
d'acer negre estirat sense soldadura, de
12" DN 324 mm de diàmetre, de 1 m de
longitud, amb 1 connexió d'entrada i 3
connexions de sortida, amb planxa flexible
d'escuma elastomèrica, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada, amb un elevat factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua,
de 50 mm d'espessor, complet. Fins i tot
manòmetre, termòmetres, minvaments,
ancoratges, suports de canonada aïllats,
accessoris i peces especials per a
connexions. Totalment muntat, amb
connexions establertes i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Connexionat
de boques. Col·locació de l'aïllament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt08tan330r

2,000 U

mt08tan020pk

1,000 m

mt17coe010j

2,550 m²

mt17coe110

3,000 l

mt42www040

1,000 U

mt42www050

4,000 U

mo004

2,371 h

Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades d'acer, de
12" DN 300 mm.
Tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 12" DN
324 mm de diàmetre, segons
UNE 19052, amb el preu
incrementat el 50% en
concepte d'accessoris i peces
especials.
Planxa flexible d'escuma
elastomèrica, a força de
cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada, amb un elevat factor
de resistència a la difusió
del vapor d'aigua, de 50 mm
d'espessor.
Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.
Manòmetre amb bany de
glicerina i diàmetre d'esfera
de 100 mm, amb presa
vertical, per a muntatge
roscat de 1/2", escala de
pressió de 0 a 5 bar.
Termòmetre bimetàl·lic,
diàmetre d'esfera de 100 mm,
amb presa vertical, amb beina
de 1/2", escala de
temperatura de 0 a 120°C.
Oficial 1ª calefactor.

mo103

2,371 h

Ajudant calefactor.

%

2,000 %

Costos directes
complementaris
Costes indirectos

3,000 %

6,530

13,06

163,220

163,22

99,300

253,22

11,680

35,04

11,000

11,00

21,000

84,00

24,570

58,26

21,110

50,05

667,850

13,36

681,210

20,440

Total por U ............:

701,65
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Son SETECIENTOS UN EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por U.
27

ICS075.BOLA25

U

Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat
cromat, sèrie Tajo 2000 "ARCO", de 1 1/4",
per roscar, PN=50 bar i temperatura de
servei des de -20°C (excloent congelació)
fins a 140°C. Inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37ava010o

1,000 U

0,128 h

Vàlvula d'esfera, sèrie Tajo
2000 "ARCO", de 1", per
roscar segons UNE-EN ISO 2281, PN=50 bar i temperatura de
servei des de -20°C (excloent
congelació) fins a 140°C,
formada per cos de llautó
CW617N acabat cromat segons
UNE-EN 12165, comandament
d'acer
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.

mt38www012

0,100 U

mo004
mo103

0,128 h

%

2,000 %
3,000 %

28

27,410

27,41

2,100

0,21

24,570

3,14

Ajudant calefactor.

21,110

2,70

Costos directes
complementaris
Costes indirectos

33,460

0,67

34,130

1,020

Total por U ............:

35,15

Son TREINTA Y CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por
U.
ICS075.MARIP125 U
Vàlvula de papallona d`acer inoxidable, DN
50 mm.. Inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
mt37svm010b.125

1,000 U

mt38www012

0,100 U

mo004

0,128 h

Vàlvula de papallona d`acer
inoxidable, DN 125 mm.,
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.

mo103

0,128 h

Ajudant calefactor.

%

2,000 %

Costos directes
complementaris
Costes indirectos

3,000 %

215,250

215,25

2,100

0,21

24,570

3,14

21,110

2,70

221,300

4,43

225,730

6,770
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Total por U ............:

232,50

Son DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS por U.
29

ICS075.MARIP50

U

Vàlvula de papallona d`acer inoxidable, DN
50 mm.. Inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37svm010b

1,000 U

mt38www012

0,100 U

mo004

0,128 h

Vàlvula de papallona d`acer
inoxidable, DN 50 mm., DN 50
mm.
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.

mo103

0,128 h

Ajudant calefactor.

%

2,000 %

Costos directes
complementaris
Costes indirectos

3,000 %

120,000

120,00

2,100

0,21

24,570

3,14

21,110

2,70

126,050

2,52

128,570

3,860

Total por U ............:

132,43

Son CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS por U.
30

ICS075.SEG

U

Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca
de 1 1/4" de diàmetre, tarada a 6 bar de
pressió. Inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37svs010u

1,000 U

0,128 h

Vàlvula de seguretat, de
llautó, amb rosca de 1 1/4"
de diàmetre, tarada a 6 bar
de pressió.
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.

mt38www012

0,100 U

mo004
mo103

0,128 h

%

2,000 %
3,000 %

80,230

80,23

2,100

0,21

24,570

3,14

Ajudant calefactor.

21,110

2,70

Costos directes
complementaris
Costes indirectos

86,280

1,73

88,010

2,640

Total por U ............:

90,65

Son NOVENTA EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
por U.
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31

ICS075.TA25

U

Vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó
estampat amb juntes d'EPDM, de 32 mm,
connexions roscades, amb cartutx metàl·lic,
PN25, rang de temperatura de -20 a 120°C,
rang de pressió de 7 a 600 kPa, pèrdua de
càrrega mínima de 12 kPa. Inclòs elements
de muntatge i demés accessoris necessaris
per al seu correcte funcionament. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37svq010g

1,000 U

mt38www012

0,100 U

mo004

0,128 h

Vàlvula d'equilibrat dinàmic
de llautó estampat amb juntes
de EPDM, de 25 mm, connexions
roscades, amb cartutx
metàl·lic, PN25, rang de
temperatura de -20 a 120°C,
rang de pressió de 7 a 600
kPa, pèrdua de càrrega mínima
de 12 kPa.
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.

mo103

0,128 h

Ajudant calefactor.

%

2,000 %

Costos directes
complementaris
Costes indirectos

3,000 %

128,650

128,65

2,100

0,21

24,570

3,14

21,110

2,70

134,700

2,69

137,390

4,120

Total por U ............:

141,51

Son CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS por U.
32

ICS075.TA50

mt37svq010n

U

Vàlvula d'equilibrat dinàmic de fosa de
ferro GGG-40 amb juntes d'EPDM, de 65 mm,
connexions embridades, amb cartutx
metàl·lic, PN25, rang de temperatura de -20
a 110°C, rang de pressió de 13 a 600 kPa,
pèrdua de càrrega mínima de 13 kPa. Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
1,000 U

Vàlvula d'equilibrat dinàmic
de fosa de ferro GGG-40 amb
juntes de EPDM, de 50 mm,
connexions embridades, amb
cartutx metàl·lic, PN25, rang
de temperatura de -20 a
110°C, rang de pressió de 13
a 600 kPa, pèrdua de càrrega
mínima de 13 kPa.

325,440
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mt38www012

0,100 U

mo004

0,128 h

Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.

mo103

0,128 h

Ajudant calefactor.

%

2,000 %

Costos directes
complementaris
Costes indirectos

3,000 %

2,100

0,21

24,570

3,14

21,110

2,70

331,490

6,63

338,120

10,140

Total por U ............:

348,26

Son TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS por U.
33

ICS080

U

Purgador automàtic de boia per a
l'eliminació d'aire en els circuits de
calefacció, amb cos de llautó, flotador de
polipropilè, tancament cònic i connexió
roscada de 3/8", "POLYTHERM", per a una
temperatura màxima de 115°C i una pressió
màxima de treball de 10 bar. Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació del
purgador. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt38pol550a

1,000 U

0,128 h

Purgador automàtic de boia
per a l'eliminació d'aire en
els circuits de calefacció,
amb cos de llautó, flotador
de polipropilè, tancament
cònic i connexió roscada de
3/8", "POLYTHERM", per a una
temperatura màxima de 115°C i
una pressió màxima de treball
de 10 bar.
Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.

mt38www012

0,050 U

mo004
mo103

0,128 h

%

2,000 %
3,000 %

10,250

10,25

2,100

0,11

24,570

3,14

Ajudant calefactor.

21,110

2,70

Costos directes
complementaris
Costes indirectos

16,200

0,32

16,520

0,500

Total por U ............:

17,02

Son DIECISIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS por U.
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34

ICS082.32

U

Filtre retenidor de residus de llautó, amb
tamís d'acer inoxidable amb perforacions de
0,4 mm de diàmetre, amb rosca de 1", per a
una pressió màxima de treball de 16 bar i
una temperatura màxima de 110°C. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
del filtre a la canonada. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37www060d

1,000 U

0,179 h

Filtre retenidor de residus
de llautó, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions
de 0,4 mm de diàmetre, amb
rosca de 1", per a una
pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.
Material auxiliar per a
instal·lacions de
lampisteria.
Oficial 1ª lampista.

mt37www010

1,000 U

mo008
mo107
%

0,179 h

Ajudant lampista.

2,000 %

Costos directes
complementaris
Costes indirectos

22,460

0,45

22,910

0,690

Total por U ............:

23,60

3,000 %

12,880

12,88

1,400

1,40

24,570

4,40

21,110

3,78

Son VEINTITRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por U.
35

ICS085

mt38sth107d

U

Comptador calorífic, STHeat 1000 "STANDARD
HIDRÁULICA", cabal nominal 2,5 m³/h, amb
display LCD de 8 dígits per a indicació del
consum en kWh, bateria de liti de 3 V,
transmissió de dades per bus de comunicació
M-Bus, connexions roscades mascle de 1" de
diàmetre, cos del comptador de llautó,
temperatura de treball entre 5°C i 90°C,
pressió màxima 16 bar, amb sonda de
temperatura PT 1000 amb cable de 1,5 m de
longitud.
Inclou: Replanteig. Col·locació del
comptador. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
1,000 U

Comptador calorífic, STHeat
1000 "STANDARD HIDRÁULICA",
cabal nominal 2,5 m³/h, amb
display LCD de 8 dígits per a
indicació del consum en kWh,
bateria de liti de 3 V,
transmissió de dades per bus
de comunicació M-Bus,
connexions roscades mascle de
1" de diàmetre, cos del
comptador de llautó,
temperatura de treball entre
5°C i 90°C, pressió màxima 16

271,490
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bar, amb sonda de temperatura
PT 1000 amb cable de 1,5 m de
longitud.

mt38www012

0,050 U

mo004

0,513 h

%

2,000 %
3,000 %

Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.

2,100

0,11

24,570

12,60

284,200

5,68

289,880

8,700

Total por U ............:

298,58

Costos directes
complementaris
Costes indirectos

Son DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS por U.
36

ICV015

U

Bomba de calor reversible, aire-aigua, amb
recuperació de calor parcial model
30RQSY120B "CARRIER", potència frigorífica
nominal de 112,9 kW (temperatura d'entrada
de l'aire: 35°C; temperatura de sortida de
l'aigua: 7°C, salt tèrmic: 5°C), potència
calorífica nominal de 111,1 kW (temperatura
humida d'entrada de l'aire: 7°C;
temperatura de sortida de l'aigua: 45°C,
salt tèrmic: 5°C), amb grup hidràulic (vas
d'expansió de 35 l, pressió nominal
disponible de 151 kPa), per a instal·lació
en interior; amb interruptor de cabal,
filtre, manòmetres, vàlvula de seguretat i
purgador automàtic d'aire, amb refrigerant
R-410A, plènum d'admissió per a bomba de
calor reversible, aire-aigua,. Totalment
muntada, connexionada i engegada per
l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat.
Col·locació i fixació de la unitat i els
seus accessoris. Connexionat amb les xarxes
de conducció d'aigua i elèctrica i de
recollida de condensats. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou els elements antivibratoris de
terra.
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mt42bcl010Fb

1,000 U

mt37www050h

2,000 U

mt42bcl110ua

1,000 U

mt42www050

2,000 U

mo005

25,739 h

mo104

25,739 h

%

2,000 %
3,000 %

Bomba de calor reversible,
aire-aigua, amb recuperació
de calor parcial model
30RQSY120B "CARRIER",
potència frigorífica nominal
de 112,9 kW (temperatura
d'entrada de l'aire: 35°C;
temperatura de sortida de
l'aigua: 7°C, salt tèrmic:
5°C), potència calorífica
nominal de 111,1 kW
(temperatura humida d'entrada
de l'aire: 7°C; temperatura
de sortida de l'aigua: 45°C,
salt tèrmic: 5°C), amb grup
hidràulic (vas d'expansió de
35 l, pressió nominal
disponible de 151 kPa), per a
instal·lació en interior; amb
interruptor de cabal, filtre,
manòmetres, vàlvula de
seguretat i purgador
automàtic d'aire, amb
refrigerant R-410A, plènum
d'admissió per a bomba de
calor reversible, aireaigua,. Totalment muntada,
connexionada i engegada per
l'empresa instal·ladora per a
la comprovació del seu
correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la
unitat. Col·locació i fixació
de la unitat i els seus
accessoris. Connexionat amb
les xarxes de conducció
d'aigua i elèctrica i de
recollida de condensats.
Posada en marxa. Criteri
d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica
de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment
executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració
econòmica: El preu no inclou
els elements antivibratoris
de terra.
Maneguet antivibració, de
goma, amb rosca de 2 1/2",
per a una pressió màxima de
treball de 10 bar.
Plènum de descàrrega per a
bomba de calor reversible,
aire-aigua,
Termòmetre bimetàl·lic,
diàmetre d'esfera de 100 mm,
amb presa vertical, amb beina
de 1/2", escala de
temperatura de 0 a 120°C.
Oficial 1ª instal·lador de
climatització.
Ajudant instal·lador de
climatització.
Costos directes
complementaris
Costes indirectos

24.975,500

24.975,50

36,080

72,16

1.034,000

1.034,00

21,000

42,00

25,830

664,84

22,750

585,56

27.374,100

547,48

27.921,600

837,650

Total por U ............:

28.759,20

Son VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por U.
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37

IEH010.5g25

m

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 5G25 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Fins i tot p/p d'accessoris i elements de
subjecció. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35cun010g2.5g25

1,000 m

16,660

16,66

0,050 h

Cable multipolar RZ1-K (AS),
sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de
5G25 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 21123-4.
Oficial 1ª electricista.

mo003

24,570

1,23

mo102

0,050 h

Ajudant electricista.

21,110

1,06

%

2,000 %

Costos directes
complementaris
Costes indirectos

18,950

0,38

19,330

0,580

Total por m ............:

19,91

3,000 %

38

IEH010.5g70

Son DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
por m.
m
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 5x70 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Fins i tot p/p d'accessoris i elements de
subjecció. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
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mt35cun010b2.4g240

1,000 m

49,800

49,80

0,090 h

Cable multipolar RZ1-K (AS),
sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de
5X70 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 21123-4.
Oficial 1ª electricista.

mo003
mo102

24,570

2,21

0,090 h

Ajudant electricista.

21,110

%

1,90

2,000 %

Costos directes
complementaris
Costes indirectos

53,910

1,08

3,000 %

54,990

1,650

Total por m ............:

56,64

Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por m.
39

IEO040

m

Safata perforada de PVC, color gris RAL
7035, de 60x100 mm, resistència a l'impacte
5 joules, propietats elèctriques: aïllant,
no propagador de la flama, estable davant
els raigs UV i amb resistència a la
intempèrie i als agents químics, amb 1
compartiment, amb suport horitzontal, de
PVC, color gris RAL 7035.
Inclou: Replanteig. Fixació del suport.
Col·locació i fixació de la safata.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35une001a

1,000 m

0,392 h

Safata perforada de PVC,
color gris RAL 7035, de
60x100 mm, resistència a
l'impacte 5 joules,
propietats elèctriques:
aïllant, no propagador de la
flama, estable davant els
raigs UV i amb resistència a
la intempèrie i als agents
químics, segons UNE-EN 61537,
subministrada en trams de 3 m
de longitud, per a suport i
conducció de cables
elèctrics.
Peça d'unió entre trams de
safata, de PVC, color gris
RAL 7035, de 60 mm d'altura,
inclús cargols de PVC.
Suport horitzontal, de PVC,
color gris RAL 7035, inclús
cargols de PVC.
Oficial 1ª electricista.

mt35une006a

0,667 U

mt35une015aa

1,000 U

mo003
mo102
%

0,196 h

Ajudant electricista.

2,000 %

Costos directes
complementaris
Costes indirectos

31,840

0,64

32,480

0,970

Total por m ............:

33,45

3,000 %

10,110

10,11

3,040

2,03

5,930

5,93

24,570

9,63

21,110

4,14
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Son TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por m.
40

IEX207.160

U

Interruptor automàtic en caixa emmotllada,
amb bloc diferencial, tripolar (3P),
intensitat nominal 100 A, poder de tall 36
kA a 400 V, ajust de la intensitat de
disparament per sobrecàrrega entre 0,4 i 1
x In, ajust de la intensitat de disparament
de curt retard entre 1,5 i 10 x Ir, ajust
de la intensitat de disparament de 0,03 a
10 A, ajust del temps de disparament de 0 a
310 ms, model Vigicompact NSX100F LV429972,
"SCHNEIDER ELECTRIC", unitat de control
electrònica Micrologic 2.2, de 105x236x86
mm. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35ase420e.160

1,000 U

mo003

0,714 h

%

2,000 %
3,000 %

Interruptor automàtic en
caixa emmotllada, amb bloc
diferencial, tripolar (3P),
intensitat nominal 100 A,
poder de tall 36 kA a 400 V,
ajust de la intensitat de
disparament per sobrecàrrega
entre 0,4 i 1 x In, ajust de
la intensitat de disparament
de curt retard entre 1,5 i 10
x Ir, ajust de la intensitat
de disparament de 0,03 a 10
A, ajust del temps de
disparament de 0 a 310 ms,
model Vigicompact NSX100F
LV429972, "SCHNEIDER
ELECTRIC", unitat de control
electrònica Micrologic 2.2,
de 105x236x86 mm, segons UNEEN 60947-2.
Oficial 1ª electricista.

1.942,500

1.942,50

24,570

17,54

Costos directes
complementaris
Costes indirectos

1.960,040

39,20

1.999,240

59,980

Total por U ............:

2.059,22

Son DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS por U.
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41

IEX405

U

Armari de distribució metàl·lic, de
superfície, amb porta cega, grau de
protecció IP40, aïllament classe II, de
1050x650x250 mm, apilable amb uns altres
armaris, amb sostre, terra i laterals
desmuntables per lliscament (sense
cargols), tancament de seguretat,
escamotejable, amb clau, acabat amb pintura
epoxi, microtexturitzat. Totalment muntat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35amc950aa

1,000 U

mt35amc953b

2,000 U

mt35amc952c

2,000 U

mt35amc951d

1,000 U

mt35amc960a

1,000 U

mo003

0,295 h

%

2,000 %
3,000 %

Armari de distribució
metàl·lic, de superfície, amb
porta cega, grau de protecció
IP40, aïllament classe II, de
1050x650x250 mm, apilable amb
uns altres armaris, amb
sostre, terra i laterals
desmuntables per lliscament
(sense cargols), tancament de
seguretat, escamotejable, amb
clau, acabat amb pintura
epoxi, microtexturitzat,
segons UNE-EN 60670-1.
Carril DIN per a fixació
d'aparellatge modular en
quadre elèctric, de 650 mm de
longitud.
Placa frontal encunyada per a
elements modulars en carril
DIN, per a armari de
distribució, de 650x150 mm.
Placa de muntatge interior
per a armari de distribució
metàl·lic de superfície, de
650x300 mm.
Sòcol amb tapa frontal per a
armari de distribució, de
650x150 mm.
Oficial 1ª electricista.

433,190

433,19

16,280

32,56

17,450

34,90

38,810

38,81

76,340

76,34

24,570

7,25

Costos directes
complementaris
Costes indirectos

623,050

12,46

635,510

19,070

Total por U ............:

654,58

Son SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por U.
42

IOB026.50

mt41svc100a.32

U

Filtre retenidor de residus de foneria
dúctil, amb tamís d'acer inoxidable, unió
amb brides, de 2" de diàmetre, PN=16 bar.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
1,000 U

Filtre retenidor de residus
de foneria dúctil, amb tamís
d'acer inoxidable, unió amb

70,650
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brides, de 2" de diàmetre,
PN=16 bar.
mt41www030

1,000 U

1,400

1,40

0,237 h

Material auxiliar per a
instal·lacions contra
incendis.
Oficial 1ª lampista.

mo008
mo107

24,570

5,82

0,237 h

Ajudant lampista.

21,110

5,00

%

2,000 %

Costos directes
complementaris
Costes indirectos

82,870

1,66

84,530

2,540

Total por U ............:

87,07

3,000 %

43

PYB010

Son OCHENTA Y SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por
U.
Ut
Formació de bancada de suport de
maquinària, de formigó armat, de 150x100x16
cm, formada per formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocament des de
camió, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, marc perimetral de perfil d'acer
laminat en calent i capa separadora de
geotèxtil no teixit. Inclús muntatge,
desmuntatge i retirada de tot el material
auxiliar, una vegada que la peça
estructural estigui en condicions de
suportar els esforços. Sense incloure
amortidors ni elements antivibratoris.
Inclou: Replanteig i traçat de la bancada.
Col·locació de la membrana geotèxtil.
Col·locació i fixació del marc. Col·locació
de les armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó.
Reglejat i anivellació de la capa de
compressió. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt14gsa010b

1,760 m²

Geotèxtil no teixit sintètic,
termosoldat, de polipropilèpolietilè, de 125 g/m².

1,340

2,36

mt07ala010h

94,000 kg

0,990

93,06

mt07ame010d

1,650 m²

1,530

2,52

mt10haf010nea

0,264 m³

67,420

17,80

mo041

0,313 h

Acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals.
Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.
Formigó HA-25/B/20/IIa,
fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.

24,470

7,66

mo087

0,313 h

Ajudant estructurista.

21,710

6,80

%

2,000 %

Costos directes
complementaris
Costes indirectos

130,200

2,60

3,000 %

132,800

3,980

Total por Ut ............:

136,78

Son CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS por Ut.
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2. MEDICIONS
Presupuesto parcial nº 1 Actuacions previes i complementàries
Nº

Ud

Descripción

Medición

1.1

M²

Subministrament i col·locació de taulons i lona impermeable, per a protegir provisionalment la
coberta de l'edifici davant la pluja. Inclús fixació de la lona amb corda de poliamida, vigilància i
manteniment de la protecció mentre durin els treballs, posterior retirada, recollida i càrrega manual
sobre
camió
o
contenidor.
Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega sobre contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.
Total m² ......:

1.2

H

Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 120 t i 105 m d'altura
màxima
de
treball.
Criteri
d'amidament
de
projecte:
Temps
estimat.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer per hores, segons condicions definides
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

1.3

M²

Aixecat, amb mitjans manuals i equip de oxitall, de reixa metàl·lica de 1,44 m, situada en buit de
façana i fixada al parament mitjançant mitjançant rebut en obra de fàbrica, sense deteriorar els
elements constructius als quals està subjecta i recuperació, aplec i muntatge del material en el
mateix
emplaçament,
i
càrrega
manual
sobre
camió
o
contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició
de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
de
les
restes
d'obra
sobre
camió
o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de
fixació.

Total h ......:

Total m² ......:
1.4

M³

Demolició de mur de fàbrica de bloc de formigó buit, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió
o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de
Projecte.

1.5

M

Desmuntatge de línia general d'alimentació superficial sota tub protector, amb mitjans manuals, i
càrrega
manual
sobre
camió
o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Total m³ ......:

Total m ......:
1.6

M

3,000

16,000

6,000

20,000

30,000

Desmuntatge de tubs d'acer de més de 2" de diàmetre, en instal·lació superficial de distribució
d'aigua, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals estan
subjectes,
i
càrrega
manual
sobre
camió
o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada
i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat
i
restes
de
l'obra
sobre
camió
o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.
Total m ......:
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1.7

U

Desmuntatge d'unitat centralitzada aire-aigua de refrigeració o bomba de calor reversible i els seus
components, instal·lada en interior, de 800 kW de potència frigorífica màxima, amb mitjans manuals
i
mecànics,
i
càrrega
mecànica
sobre
camió
o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega mecànica del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions
de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i de la bancada
metàl·lica de recolzament.

1.8

U

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També
servei
de
lliurament,
lloguer
i
recollida
en
obra
del
contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització
o
eliminació
de
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions
de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada.

1.9

M²

Full interior de façana de dos fulls, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana),
per revestir, 29x14x7 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb
morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel; formació de llindes mitjançant
obra
de
fàbrica
sobre
fusteria.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de planta
i de nivell de paviment. Seient de la primera filada sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de
mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació
de les peces per filades a nivell. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels
buits. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat
superior.
Neteja
del
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 4 m².

1.10

U

Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb mescla sense classificar de residus
inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. Sense incloure servei d'entrega, lloguer, recollida en obra del contenidor i
transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.

1.11

U

Subministrament i ubicació en obra de bidó de 60 litres de capacitat per a residus perillosos
procedents de la construcció o demolició, apte per a emmagatzemar residus de dissolvents,
refrigerants i propel·lents d'escuma i aerosols orgànics. També marcat del recipient amb l'etiqueta
corresponent.
Inclou:
Subministrament
i
ubicació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ......:

Total U ......:

Total m² ......:

Total U ......:

Total U ......:
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2,000

3,000

20,000

3,000

3,000
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1.12

U

Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, de bidó de 60 litres de
capacitat amb residus de dissolvents, refrigerants i propel·lents d'escuma i aerosols orgànics
procedents de la construcció o demolició. Sense incloure el cost del recipient ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.

1.13

U

Transport de bidó de 60 litres de capacitat amb residus perillosos procedents de la construcció o
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, considerant la carga i descarga
dels
bidons.
Inclou: Càrrega de bidons. Transport de bidons a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Descàrrega
de
bidons.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

1.14

U

Desconnexió de l'escomesa aèria de la instal·lació elèctrica de l'edifici, amb tall del fluid elèctric,
prèvia anul·lació i neutralització per part de la companyia subministradora, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar unida. Inclús neteja, apilament,
retirada
i
càrrega
manual
d'enderrocs
sobre
camió
o
contenidor.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Retirada de deixalles. Càrrega d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1.15

Ut

Lloguer diari de Refredadora d'aigua per a climatització de 150 kW amb grup de bombeig. També
p/p
de
manteniment
i
assegurança
de
responsabilitat
civil.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir el seu funcionamentii condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U ......:

Total U ......:

Total U ......:

Total Ut ......:

3,000

3,000

2,000

23,000

Presupuesto parcial nº 2 Instal·lacions Hidràuliques
Nº

Ud

Descripción

Medición

2.1

U

Punt d'omplert de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de climatització, format per 2 m de
tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3
mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica, vàlvules de tall, filtre retenidor de residus,
comptador d'aigua i vàlvula de retenció. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció
a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves
de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

360

2,000
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2.2

U

Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de climatització, format per 2 m de
tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3
mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment i vàlvula de tall. Fins i tot
p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment
muntat,
connexionat
i
provat.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

2.3

U

Col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 12" DN 324 mm
de diàmetre, de 1 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 3 connexions de sortida, amb planxa
flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada,
amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor, complet.
Fins i tot manòmetre, termòmetres, minvaments, ancoratges, suports de canonada aïllats,
accessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat, amb connexions establertes i
provat.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Connexionat de boques. Col·locació de
l'aïllament.
Realització
de
proves
de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

2.4

U

Vàlvula d'equilibrat dinàmic de fosa de ferro GGG-40 amb juntes d'EPDM, de 65 mm, connexions
embridades, amb cartutx metàl·lic, PN25, rang de temperatura de -20 a 110°C, rang de pressió de
13 a 600 kPa, pèrdua de càrrega mínima de 13 kPa. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ......:

Total U ......:

Total U ......:
2.5

U

2,000

4,000

6,000

Vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó estampat amb juntes d'EPDM, de 32 mm, connexions
roscades, amb cartutx metàl·lic, PN25, rang de temperatura de -20 a 120°C, rang de pressió de 7 a
600 kPa, pèrdua de càrrega mínima de 12 kPa. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

2.6

U

Vàlvula de papallona d`acer inoxidable, DN 50 mm.. Inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

2.7

U

Vàlvula de papallona d`acer inoxidable, DN 50 mm.. Inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ......:

Total U ......:

361

6,000

4,000

21,000
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2.8

U

Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, sèrie Tajo 2000 "ARCO", de 1 1/4", per roscar,
PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C. Inclòs elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada
i
provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

2.9

U

Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre, tarada a 6 bar de pressió. Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntada,
connexionada
i
provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

2.10

U

U

3,000

Comptador calorífic, STHeat 1000 "STANDARD HIDRÁULICA", cabal nominal 2,5 m³/h, amb display
LCD de 8 dígits per a indicació del consum en kWh, bateria de liti de 3 V, transmissió de dades per
bus de comunicació M-Bus, connexions roscades mascle de 1" de diàmetre, cos del comptador de
llautó, temperatura de treball entre 5°C i 90°C, pressió màxima 16 bar, amb sonda de temperatura
PT
1000
amb
cable
de
1,5
m
de
longitud.
Inclou:
Replanteig.
Col·locació
del
comptador.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

2.11

12,000

3,000

Purgador automàtic de boia per a l'eliminació d'aire en els circuits de calefacció, amb cos de llautó,
flotador de polipropilè, tancament cònic i connexió roscada de 3/8", "POLYTHERM", per a una
temperatura màxima de 115°C i una pressió màxima de treball de 10 bar. Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat
i
provat.
Inclou:
Replanteig.
Col·locació
del
purgador.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

2.12

U

Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,4 mm de
diàmetre, amb rosca de 1", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima
de
110°C.
Totalment
muntat,
connexionat
i
provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del filtre a la canonada. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

2.13

U

Filtre retenidor de residus de foneria dúctil, amb tamís d'acer inoxidable, unió amb brides, de 2" de
diàmetre,
PN=16
bar.
Inclou:
Muntatge,
connexionat
i
comprovació
del
seu
correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ......:

Total U ......:

362

6,000

3,000

3,000
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2.14

M

Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 1" DN 25 mm de diàmetre, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica recoberta amb pintura protectora per a aïllament de color blanc. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada
i
provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Aplicació del
revestiment
superficial
de
l'aïllament.
Realització
de
proves
de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

2.15

M

Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 2" DN 50 mm de diàmetre, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica recoberta amb pintura protectora per a aïllament de color blanc. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada
i
provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Aplicació del
revestiment
superficial
de
l'aïllament.
Realització
de
proves
de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m ......:

Total m ......:
2.16

M

76,000

76,000

Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 5" DN 125 mm de diàmetre, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica recoberta amb pintura protectora per a aïllament de color blanc. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada
i
provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Aplicació del
revestiment
superficial
de
l'aïllament.
Realització
de
proves
de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Total m ......:

26,000

Presupuesto parcial nº 3 Sistemes de Bombeig
Nº

Ud

Descripción

Medición

3.1

U

Bomba circuladora doble, electrònica, model MAGNA1 D 40-40 F "GRUNDFOS", índex d'eficiència
energètica EEI 0,22, pes 18,8 kg, connexions DN 40 mm, pressió màxima 6/10 bar, de 220 mm de
longitud, control i supervisió remota amb una sortida de relé i una entrada digital, control des de
smartphone o tablet mitjançant l'App Grundfos GO Remote per IOS (iPhone i iPad) i Android, panell
de control del mode de funcionament amb selecció entre 3 velocitats, 3 modes de pressió constant
i 3 modes de pressió proporcional, funció d'alternança entre bombes, apta per a temperatures des
de -10 fins 110°C, amb dues motors amb alimentació monofàsica, protecció IPX4D i aïllament classe
F, amb contrabrides amb connexions DN 40 mm x DN 40 mm, amb endoll d'alimentació elèctrica,
tipus Alpha. Inclòs pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de
coure;p/p d'elements de muntatge; caixa de connexions elèctriques amb condensador i demés
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:
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3.2

U

Bomba circuladora doble, electrònica, model MAGNA1 D 40-60 F "GRUNDFOS", índex d'eficiència
energètica EEI 0,22, pes 18,8 kg, connexions DN 40 mm, pressió màxima 6/10 bar, de 220 mm de
longitud, control i supervisió remota amb una sortida de relé i una entrada digital, control des de
smartphone o tablet mitjançant l'App Grundfos GO Remote per IOS (iPhone i iPad) i Android, panell
de control del mode de funcionament amb selecció entre 3 velocitats, 3 modes de pressió constant
i 3 modes de pressió proporcional, funció d'alternança entre bombes, apta per a temperatures des
de -10 fins 110°C, amb dues motors amb alimentació monofàsica, protecció IPX4D i aïllament classe
F, amb contrabrides amb connexions DN 40 mm x DN 40 mm, amb endoll d'alimentació elèctrica,
tipus Alpha. Inclòs pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de
coure;p/p d'elements de muntatge; caixa de connexions elèctriques amb condensador i demés
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

3.3

U

Bomba circuladora doble, electrònica, model MAGNA1 D 50-60 F "GRUNDFOS", índex d'eficiència
energètica EEI 0,22, pes 34,6 kg, connexions DN 50 mm, pressió màxima 6/10 bar, de 240 mm de
longitud, control i supervisió remota amb una sortida de relé i una entrada digital, control des de
smartphone o tablet mitjançant l'App Grundfos GO Remote per IOS (iPhone i iPad) i Android, panell
de control del mode de funcionament amb selecció entre 3 velocitats, 3 modes de pressió constant
i 3 modes de pressió proporcional, funció d'alternança entre bombes, apta per a temperatures des
de -10 fins 110°C, amb dues motors amb alimentació monofàsica, protecció IPX4D i aïllament classe
F, amb contrabrides amb connexions DN 50 mm x DN 50 mm. Inclòs pont de manòmetres format
per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure;p/p d'elements de muntatge; caixa de
connexions elèctriques amb condensador i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Totalment
muntada,
connexionada
i
provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

3.4

U

Bomba circuladora doble, electrònica, model MAGNA1 D 100-40 F "GRUNDFOS", índex d'eficiència
energètica EEI 0,22, pes 60,1 kg, connexions DN 100 mm, pressió màxima 6 bar, de 450 mm de
longitud, control i supervisió remota amb una sortida de relé i una entrada digital, control des de
smartphone o tablet mitjançant l'App Grundfos GO Remote per IOS (iPhone i iPad) i Android, panell
de control del mode de funcionament amb selecció entre 3 velocitats, 3 modes de pressió constant
i 3 modes de pressió proporcional, funció d'alternança entre bombes, apta per a temperatures des
de -10 fins 110°C, amb dues motors amb alimentació monofàsica, protecció IPX4D i aïllament classe
F, amb contrabrides amb connexions DN 100 mm x DN 100 mm. Inclòs pont de manòmetres format
per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure;p/p d'elements de muntatge; caixa de
connexions elèctriques amb condensador i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Totalment
muntada,
connexionada
i
provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ......:

Total U ......:

3,000

2,000

2,000

Presupuesto parcial nº 4 Sistemes de Climatització
Nº

Ud

Descripción

Medición
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4.1

Ut

Formació de bancada de suport de maquinària, de formigó armat, de 150x100x16 cm, formada per
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, marc perimetral de perfil d'acer laminat en calent i capa separadora de geotèxtil no
teixit. Inclús muntatge, desmuntatge i retirada de tot el material auxiliar, una vegada que la peça
estructural estigui en condicions de suportar els esforços. Sense incloure amortidors ni elements
antivibratoris.
Inclou: Replanteig i traçat de la bancada. Col·locació de la membrana geotèxtil. Col·locació i fixació
del marc. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del
formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total Ut ......:

4.2

U

3,000

Bomba de calor reversible, aire-aigua, amb recuperació de calor parcial model 30RQSY120B
"CARRIER", potència frigorífica nominal de 112,9 kW (temperatura d'entrada de l'aire: 35°C;
temperatura de sortida de l'aigua: 7°C, salt tèrmic: 5°C), potència calorífica nominal de 111,1 kW
(temperatura humida d'entrada de l'aire: 7°C; temperatura de sortida de l'aigua: 45°C, salt tèrmic:
5°C), amb grup hidràulic (vas d'expansió de 35 l, pressió nominal disponible de 151 kPa), per a
instal·lació en interior; amb interruptor de cabal, filtre, manòmetres, vàlvula de seguretat i purgador
automàtic d'aire, amb refrigerant R-410A, plènum d'admissió per a bomba de calor reversible, aireaigua,. Totalment muntada, connexionada i engegada per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació
del
seu
correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat i els seus accessoris. Connexionat
amb les xarxes de conducció d'aigua i elèctrica i de recollida de condensats. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions
de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els elements antivibratoris de terra.
Total U ......:

3,000

Presupuesto parcial nº 5 Instal·lacions Elèctriques
Nº

Ud

Descripción

Medición

5.1

U

Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament
classe II, de 1050x650x250 mm, apilable amb uns altres armaris, amb sostre, terra i laterals
desmuntables per lliscament (sense cargols), tancament de seguretat, escamotejable, amb clau,
acabat
amb
pintura
epoxi,
microtexturitzat.
Totalment
muntat.
Inclou:
Col·locació
i
fixació
de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

5.2

U

Interruptor automàtic en caixa emmotllada, amb bloc diferencial, tripolar (3P), intensitat nominal
100 A, poder de tall 36 kA a 400 V, ajust de la intensitat de disparament per sobrecàrrega entre 0,4
i 1 x In, ajust de la intensitat de disparament de curt retard entre 1,5 i 10 x Ir, ajust de la intensitat
de disparament de 0,03 a 10 A, ajust del temps de disparament de 0 a 310 ms, model Vigicompact
NSX100F LV429972, "SCHNEIDER ELECTRIC", unitat de control electrònica Micrologic 2.2, de
105x236x86
mm.
Totalment
muntat,
connexionat
i
provat.
Inclou:
Muntatge
i
connexionat
de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

5.3

M

1,000

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Ccas1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G25 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció.
Totalment
muntat,
connexionat
i
provat.
Inclou:
Estesa
del
cable.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
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Total m ......:
5.4

M

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Ccas1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5x70 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció.
Totalment
muntat,
connexionat
i
provat.
Inclou:
Estesa
del
cable.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

5.5

M

Safata perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x100 mm, resistència a l'impacte 5 joules,
propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, estable davant els raigs UV i amb
resistència a la intempèrie i als agents químics, amb 1 compartiment, amb suport horitzontal, de
PVC,
color
gris
RAL
7035.
Inclou:
Replanteig.
Fixació
del
suport.
Col·locació
i
fixació
de
la
safata.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m ......:

Total m ......:

70,000

25,000

70,000

Presupuesto parcial nº 6 Instal·lacions de Control
Nº

Ud

Descripción

6.1

U

Subministrament i instal·lació de quadre de control compost d'armari metál·lic, que disposarà de
control·ladors Trend & Trend Controls&M3ii Controls, una protecció magnetotèrmica general, un
trafo de 230V/24Vac, protecció per fusibles pel trafo, reixeta de ventilació, bornas de pas, cablejats,
punteres, canaletes i material d'etiquetat de cablejat, bornes, pilotatge i equips. Inclou:
- Controlador programat per Trend Control&M3ii IQ4 amb 96 punts de control amb alimentació a
23V
(10
entrades
universals
i
6
sortides
analògiques.
- Font d'alimentació per muntatge en carril DIN i alimentació al IQVIEW.
Quadre
de
control
1
IQ4e
+
6
8/IO.
- Creció de les pantalles, bases de dades, alarmes del sisema, gràfics i històrics i usuaris,
verificació
del
sistema
de
gestió
tècnica.
- Verificació de cablejat, senyals de camp, posta en marxa d'equips de control, càrrega de
programació, verificació de les regulacions, creació de documentació tècnica necessaria i formació
a
personal
tècnic.

Medición

Totalment instal·lat.
Total U ......:
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3. PRESSUPOST
Presupuesto parcial nº 1 Actuacions previes i complementàries
Nº

Ud

Descripción

Medición

1.1

M²

Subministrament i col·locació de taulons i lona impermeable, per a protegir provisionalment la
coberta de l'edifici davant la pluja. Inclús fixació de la lona amb corda de poliamida, vigilància i
manteniment de la protecció mentre durin els treballs, posterior retirada, recollida i càrrega
manual
sobre
camió
o
contenidor.
Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega sobre contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

1.2

H

Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 120 t i 105 m d'altura
màxima
de
treball.
Criteri
d'amidament
de
projecte:
Temps
estimat.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer per hores, segons condicions definides
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total m² ......:

Total h ......:

3,000

16,000

Precio

14,72

252,13

1.3

M²

Aixecat, amb mitjans manuals i equip de oxitall, de reixa metàl·lica de 1,44 m, situada en buit de
façana i fixada al parament mitjançant mitjançant rebut en obra de fàbrica, sense deteriorar els
elements constructius als quals està subjecta i recuperació, aplec i muntatge del material en el
mateix
emplaçament,
i
càrrega
manual
sobre
camió
o
contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar.
Reposició de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual
de
les
restes
d'obra
sobre
camió
o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de
fixació.

1.4

M³

Demolició de mur de fàbrica de bloc de formigó buit, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió
o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de
Projecte.

Total m² ......:

Total m³ ......:

6,000

20,000

15,90

97,14

1.5

M

Desmuntatge de línia general d'alimentació superficial sota tub protector, amb mitjans manuals, i
càrrega
manual
sobre
camió
o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

1.6

M

Desmuntatge de tubs d'acer de més de 2" de diàmetre, en instal·lació superficial de distribució
d'aigua, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals estan
subjectes,
i
càrrega
manual
sobre
camió
o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material
desmuntat
i
restes
de
l'obra
sobre
camió
o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Total m ......:

Total m ......:

30,000

60,000

1,64

6,77
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95,40

1.942,80

49,20
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1.7

U

Desmuntatge d'unitat centralitzada aire-aigua de refrigeració o bomba de calor reversible i els
seus components, instal·lada en interior, de 800 kW de potència frigorífica màxima, amb mitjans
manuals
i
mecànics,
i
càrrega
mecànica
sobre
camió
o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega mecànica del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions
de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i de la bancada
metàl·lica de recolzament.

1.8

U

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També
servei
de
lliurament,
lloguer
i
recollida
en
obra
del
contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de
valorització
o
eliminació
de
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions
de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada.

Total U ......:

Total U ......:
1.9

M²

U

U

224,59

777,98

673,77

20,000

22,59

451,80

Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb mescla sense classificar de residus
inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. Sense incloure servei d'entrega, lloguer, recollida en obra del contenidor i
transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

1.11

3,000

388,99

Full interior de façana de dos fulls, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana),
per revestir, 29x14x7 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb
morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel; formació de llindes mitjançant
obra
de
fàbrica
sobre
fusteria.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de planta
i de nivell de paviment. Seient de la primera filada sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de
mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Col·locació de les peces per filades a nivell. Realització de tots els treballs necessaris per a la
resolució dels buits. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica
amb
el
forjat
superior.
Neteja
del
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 4
m².
Total m² ......:

1.10

2,000

3,000

126,21

378,63

Subministrament i ubicació en obra de bidó de 60 litres de capacitat per a residus perillosos
procedents de la construcció o demolició, apte per a emmagatzemar residus de dissolvents,
refrigerants i propel·lents d'escuma i aerosols orgànics. També marcat del recipient amb l'etiqueta
corresponent.
Inclou:
Subministrament
i
ubicació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

3,000

44,84

368

134,52
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1.12

U

Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, de bidó de 60 litres
de capacitat amb residus de dissolvents, refrigerants i propel·lents d'escuma i aerosols orgànics
procedents de la construcció o demolició. Sense incloure el cost del recipient ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

1.13

U

U

Ut

340,86

3,000

34,04

102,12

Desconnexió de l'escomesa aèria de la instal·lació elèctrica de l'edifici, amb tall del fluid elèctric,
prèvia anul·lació i neutralització per part de la companyia subministradora, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar unida. Inclús neteja, apilament,
retirada
i
càrrega
manual
d'enderrocs
sobre
camió
o
contenidor.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Retirada de deixalles. Càrrega d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

1.15

113,62

Transport de bidó de 60 litres de capacitat amb residus perillosos procedents de la construcció o
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, considerant la carga i descarga
dels
bidons.
Inclou: Càrrega de bidons. Transport de bidons a abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Descàrrega
de
bidons.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

1.14

3,000

2,000

291,39

582,78

Lloguer diari de Refredadora d'aigua per a climatització de 150 kW amb grup de bombeig. També
p/p
de
manteniment
i
assegurança
de
responsabilitat
civil.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir el seu funcionamentii condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, segons condicions definides en
el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Total Ut ......:

23,000

177,25

4.076,75

Total presupuesto parcial nº 1 Actuacions previes i complementàries :

14.091,00

Presupuesto parcial nº 2 Instal·lacions Hidràuliques
Nº

Ud

Descripción

Medición

2.1

U

Punt d'omplert de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de climatització, format per 2 m de
tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 25 mm de diàmetre exterior i
2,3 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica, vàlvules de tall, filtre retenidor de
residus, comptador d'aigua i vàlvula de retenció. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge
i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves
de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

2,000

Precio

265,05

369

Importe

530,10
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2.2

U

Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de climatització, format per 2 m
de tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 25 mm de diàmetre exterior
i 2,3 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment i vàlvula de tall.
Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Totalment
muntat,
connexionat
i
provat.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

2.3

U

U

31,02

4,000

701,65

6,000

348,26

2.5

U

Vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó estampat amb juntes d'EPDM, de 32 mm, connexions
roscades, amb cartutx metàl·lic, PN25, rang de temperatura de -20 a 120°C, rang de pressió de 7
a 600 kPa, pèrdua de càrrega mínima de 12 kPa. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

2.6

U

Vàlvula de papallona d`acer inoxidable, DN 50 mm.. Inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ......:

Total U ......:
U

2.806,60

Vàlvula d'equilibrat dinàmic de fosa de ferro GGG-40 amb juntes d'EPDM, de 65 mm, connexions
embridades, amb cartutx metàl·lic, PN25, rang de temperatura de -20 a 110°C, rang de pressió de
13 a 600 kPa, pèrdua de càrrega mínima de 13 kPa. Inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

2.7

62,04

Col·lector de distribució d'aigua, amb tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 12" DN 324 mm
de diàmetre, de 1 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 3 connexions de sortida, amb planxa
flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada,
amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor, complet.
Fins i tot manòmetre, termòmetres, minvaments, ancoratges, suports de canonada aïllats,
accessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat, amb connexions establertes i
provat.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Connexionat de boques. Col·locació de
l'aïllament.
Realització
de
proves
de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

2.4

2,000

6,000

4,000

141,51

232,50

2.089,56

849,06

930,00

Vàlvula de papallona d`acer inoxidable, DN 50 mm.. Inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

21,000

132,43

370

2.781,03
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2.8

U

Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, sèrie Tajo 2000 "ARCO", de 1 1/4", per roscar,
PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C. Inclòs elements
de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada
i
provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

2.9

U

U

U

U

U

90,65

271,95

3,000

298,58

895,74

6,000

17,02

102,12

Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,4 mm de
diàmetre, amb rosca de 1", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura
màxima
de
110°C.
Totalment
muntat,
connexionat
i
provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del filtre a la canonada. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

2.13

3,000

Purgador automàtic de boia per a l'eliminació d'aire en els circuits de calefacció, amb cos de
llautó, flotador de polipropilè, tancament cònic i connexió roscada de 3/8", "POLYTHERM", per a
una temperatura màxima de 115°C i una pressió màxima de treball de 10 bar. Inclòs elements de
muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat
i
provat.
Inclou:
Replanteig.
Col·locació
del
purgador.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

2.12

421,80

Comptador calorífic, STHeat 1000 "STANDARD HIDRÁULICA", cabal nominal 2,5 m³/h, amb
display LCD de 8 dígits per a indicació del consum en kWh, bateria de liti de 3 V, transmissió de
dades per bus de comunicació M-Bus, connexions roscades mascle de 1" de diàmetre, cos del
comptador de llautó, temperatura de treball entre 5°C i 90°C, pressió màxima 16 bar, amb sonda
de
temperatura
PT
1000
amb
cable
de
1,5
m
de
longitud.
Inclou:
Replanteig.
Col·locació
del
comptador.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

2.11

35,15

Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre, tarada a 6 bar de pressió. Inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntada,
connexionada
i
provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

2.10

12,000

3,000

23,60

70,80

Filtre retenidor de residus de foneria dúctil, amb tamís d'acer inoxidable, unió amb brides, de 2"
de
diàmetre,
PN=16
bar.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

3,000

87,07

371

261,21
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2.14

M

Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub d'acer negre
estirat sense soldadura, de 1" DN 25 mm de diàmetre, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica recoberta amb pintura protectora per a aïllament de color blanc. Inclús p/p de
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment
muntada,
connexionada
i
provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Aplicació del
revestiment
superficial
de
l'aïllament.
Realització
de
proves
de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

2.15

M

Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub d'acer negre
estirat sense soldadura, de 2" DN 50 mm de diàmetre, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica recoberta amb pintura protectora per a aïllament de color blanc. Inclús p/p de
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment
muntada,
connexionada
i
provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Aplicació del
revestiment
superficial
de
l'aïllament.
Realització
de
proves
de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m ......:

Total m ......:
2.16

M

76,000

76,000

38,87

64,25

2.954,12

4.883,00

Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub d'acer negre
estirat sense soldadura, de 5" DN 125 mm de diàmetre, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica recoberta amb pintura protectora per a aïllament de color blanc. Inclús p/p de
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment
muntada,
connexionada
i
provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Aplicació del
revestiment
superficial
de
l'aïllament.
Realització
de
proves
de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Total m ......:

26,000

142,29

3.699,54

Total presupuesto parcial nº 2 Instal·lacions Hidràuliques :

23.608,70

Presupuesto parcial nº 3 Sistemes de Bombeig
Nº

Ud

Descripción

Medición

3.1

U

Bomba circuladora doble, electrònica, model MAGNA1 D 40-40 F "GRUNDFOS", índex d'eficiència
energètica EEI 0,22, pes 18,8 kg, connexions DN 40 mm, pressió màxima 6/10 bar, de 220 mm de
longitud, control i supervisió remota amb una sortida de relé i una entrada digital, control des de
smartphone o tablet mitjançant l'App Grundfos GO Remote per IOS (iPhone i iPad) i Android,
panell de control del mode de funcionament amb selecció entre 3 velocitats, 3 modes de pressió
constant i 3 modes de pressió proporcional, funció d'alternança entre bombes, apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, amb dues motors amb alimentació monofàsica, protecció
IPX4D i aïllament classe F, amb contrabrides amb connexions DN 40 mm x DN 40 mm, amb endoll
d'alimentació elèctrica, tipus Alpha. Inclòs pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules
d'esfera i canonada de coure;p/p d'elements de muntatge; caixa de connexions elèctriques amb
condensador i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntada,
connexionada
i
provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

1,000

Precio

3.054,03

372

Importe

3.054,03
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3.2

U

Bomba circuladora doble, electrònica, model MAGNA1 D 40-60 F "GRUNDFOS", índex d'eficiència
energètica EEI 0,22, pes 18,8 kg, connexions DN 40 mm, pressió màxima 6/10 bar, de 220 mm de
longitud, control i supervisió remota amb una sortida de relé i una entrada digital, control des de
smartphone o tablet mitjançant l'App Grundfos GO Remote per IOS (iPhone i iPad) i Android,
panell de control del mode de funcionament amb selecció entre 3 velocitats, 3 modes de pressió
constant i 3 modes de pressió proporcional, funció d'alternança entre bombes, apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, amb dues motors amb alimentació monofàsica, protecció
IPX4D i aïllament classe F, amb contrabrides amb connexions DN 40 mm x DN 40 mm, amb endoll
d'alimentació elèctrica, tipus Alpha. Inclòs pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules
d'esfera i canonada de coure;p/p d'elements de muntatge; caixa de connexions elèctriques amb
condensador i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment
muntada,
connexionada
i
provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

3.3

U

U

3.276,76

9.830,28

Bomba circuladora doble, electrònica, model MAGNA1 D 50-60 F "GRUNDFOS", índex d'eficiència
energètica EEI 0,22, pes 34,6 kg, connexions DN 50 mm, pressió màxima 6/10 bar, de 240 mm de
longitud, control i supervisió remota amb una sortida de relé i una entrada digital, control des de
smartphone o tablet mitjançant l'App Grundfos GO Remote per IOS (iPhone i iPad) i Android,
panell de control del mode de funcionament amb selecció entre 3 velocitats, 3 modes de pressió
constant i 3 modes de pressió proporcional, funció d'alternança entre bombes, apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, amb dues motors amb alimentació monofàsica, protecció
IPX4D i aïllament classe F, amb contrabrides amb connexions DN 50 mm x DN 50 mm. Inclòs pont
de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure;p/p d'elements de
muntatge; caixa de connexions elèctriques amb condensador i demés accessoris necessaris per
al
seu
correcte
funcionament.
Totalment
muntada,
connexionada
i
provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

3.4

3,000

2,000

4.632,97

9.265,94

Bomba circuladora doble, electrònica, model MAGNA1 D 100-40 F "GRUNDFOS", índex
d'eficiència energètica EEI 0,22, pes 60,1 kg, connexions DN 100 mm, pressió màxima 6 bar, de
450 mm de longitud, control i supervisió remota amb una sortida de relé i una entrada digital,
control des de smartphone o tablet mitjançant l'App Grundfos GO Remote per IOS (iPhone i iPad)
i Android, panell de control del mode de funcionament amb selecció entre 3 velocitats, 3 modes
de pressió constant i 3 modes de pressió proporcional, funció d'alternança entre bombes, apta
per a temperatures des de -10 fins 110°C, amb dues motors amb alimentació monofàsica,
protecció IPX4D i aïllament classe F, amb contrabrides amb connexions DN 100 mm x DN 100 mm.
Inclòs pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure;p/p
d'elements de muntatge; caixa de connexions elèctriques amb condensador i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

2,000

7.342,67

14.685,30

Total presupuesto parcial nº 3 Sistemes de Bombeig :

36.835,60

Presupuesto parcial nº 4 Sistemes de Climatització
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio
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4.1

Ut

Formació de bancada de suport de maquinària, de formigó armat, de 150x100x16 cm, formada per
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, marc perimetral de perfil d'acer laminat en calent i capa separadora de
geotèxtil no teixit. Inclús muntatge, desmuntatge i retirada de tot el material auxiliar, una vegada
que la peça estructural estigui en condicions de suportar els esforços. Sense incloure amortidors
ni
elements
antivibratoris.
Inclou: Replanteig i traçat de la bancada. Col·locació de la membrana geotèxtil. Col·locació i
fixació del marc. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total Ut ......:

4.2

U

3,000

136,78

410,34

Bomba de calor reversible, aire-aigua, amb recuperació de calor parcial model 30RQSY120B
"CARRIER", potència frigorífica nominal de 112,9 kW (temperatura d'entrada de l'aire: 35°C;
temperatura de sortida de l'aigua: 7°C, salt tèrmic: 5°C), potència calorífica nominal de 111,1 kW
(temperatura humida d'entrada de l'aire: 7°C; temperatura de sortida de l'aigua: 45°C, salt tèrmic:
5°C), amb grup hidràulic (vas d'expansió de 35 l, pressió nominal disponible de 151 kPa), per a
instal·lació en interior; amb interruptor de cabal, filtre, manòmetres, vàlvula de seguretat i
purgador automàtic d'aire, amb refrigerant R-410A, plènum d'admissió per a bomba de calor
reversible, aire-aigua,. Totalment muntada, connexionada i engegada per l'empresa instal·ladora
per
a
la
comprovació
del
seu
correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat i els seus accessoris. Connexionat
amb les xarxes de conducció d'aigua i elèctrica i de recollida de condensats. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions
de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els elements antivibratoris de terra.
Total U ......:

3,000

28.759,20

86.277,70

Total presupuesto parcial nº 4 Sistemes de Climatització :

86.688,10

Presupuesto parcial nº 5 Instal·lacions Elèctriques
Nº

Ud

Descripción

Medición

5.1

U

Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament
classe II, de 1050x650x250 mm, apilable amb uns altres armaris, amb sostre, terra i laterals
desmuntables per lliscament (sense cargols), tancament de seguretat, escamotejable, amb clau,
acabat
amb
pintura
epoxi,
microtexturitzat.
Totalment
muntat.
Inclou:
Col·locació
i
fixació
de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

5.2

U

Interruptor automàtic en caixa emmotllada, amb bloc diferencial, tripolar (3P), intensitat nominal
100 A, poder de tall 36 kA a 400 V, ajust de la intensitat de disparament per sobrecàrrega entre 0,4
i 1 x In, ajust de la intensitat de disparament de curt retard entre 1,5 i 10 x Ir, ajust de la intensitat
de disparament de 0,03 a 10 A, ajust del temps de disparament de 0 a 310 ms, model Vigicompact
NSX100F LV429972, "SCHNEIDER ELECTRIC", unitat de control electrònica Micrologic 2.2, de
105x236x86
mm.
Totalment
muntat,
connexionat
i
provat.
Inclou:
Muntatge
i
connexionat
de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ......:

Total U ......:

1,000

3,000

Precio

654,58

2.059,22
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5.3

M

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Ccas1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G25 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció.
Totalment
muntat,
connexionat
i
provat.
Inclou:
Estesa
del
cable.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Total m ......:

5.4

M

M

19,91

1.393,70

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Ccas1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5x70 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció.
Totalment
muntat,
connexionat
i
provat.
Inclou:
Estesa
del
cable.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Total m ......:

5.5

70,000

25,000

56,64

1.416,00

Safata perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x100 mm, resistència a l'impacte 5 joules,
propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, estable davant els raigs UV i amb
resistència a la intempèrie i als agents químics, amb 1 compartiment, amb suport horitzontal, de
PVC,
color
gris
RAL
7035.
Inclou:
Replanteig.
Fixació
del
suport.
Col·locació
i
fixació
de
la
safata.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Total m ......:

70,000

33,45

2.341,50

Total presupuesto parcial nº 5 Instal·lacions Elèctriques :

11.983,40

Presupuesto parcial nº 6 Instal·lacions de Control
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

6.1

U

Subministrament i instal·lació de quadre de control compost d'armari metál·lic, que disposarà de
control·ladors Trend & Trend Controls&M3ii Controls, una protecció magnetotèrmica general, un
trafo de 230V/24Vac, protecció per fusibles pel trafo, reixeta de ventilació, bornas de pas,
cablejats, punteres, canaletes i material d'etiquetat de cablejat, bornes, pilotatge i equips. Inclou:
- Controlador programat per Trend Control&M3ii IQ4 amb 96 punts de control amb alimentació a
23V
(10
entrades
universals
i
6
sortides
analògiques.
- Font d'alimentació per muntatge en carril DIN i alimentació al IQVIEW.
Quadre
de
control
1
IQ4e
+
6
8/IO.
- Creció de les pantalles, bases de dades, alarmes del sisema, gràfics i històrics i usuaris,
verificació
del
sistema
de
gestió
tècnica.
- Verificació de cablejat, senyals de camp, posta en marxa d'equips de control, càrrega de
programació, verificació de les regulacions, creació de documentació tècnica necessaria i
formació
a
personal
tècnic.

Importe

Totalment instal·lat.
3.806,08

3.806,08

Total presupuesto parcial nº 6 Instal·lacions de Control :

Total U ......:

1,000

3.806,08
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4. RESUM
Capítulo

Importe

Capítulo 1 Actuacions previes i complementàries

14.091,05

Capítulo 2 Instal·lacions Hidràuliques

23.608,67

Capítulo 3 Sistemes de Bombeig

36.835,55

Capítulo 4 Sistemes de Climatització

86.688,04

Capítulo 5 Instal·lacions Elèctriques

11.983,44

Capítulo 6 Instal·lacions de Control

3.806,08

Presupuesto de ejecución material

177.012,83

Gastos generales

10.617,31

6% de beneficio industrial

10.620,77

Suma

198.250,91

21% IVA

41.632,70

Presupuesto de ejecución por contrata

239.883,00

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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