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Control de versions del document. Versió D 

• Definir projecte per fases.  

• Canvi de SAI de 10 kv a 8kv 

• Modificació de valoració amb mesures.  

• Diagrama de Gant 
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1. OBJECTE 
El present informe té com a objectiu definir les accions necessàries per  la construcció del nou Centre 

de Procés Dades (CPD) de l'Ajuntament de Figueres, proporcionar la infraestructura necessària per 

convertir-la en una instal·lació actualitzada tecnològicament i segura en el seu disseny. Així com la 

descripció de les característiques tècniques i les condicions de l'enllaç de fibra òptica  a realitzar per 

unir  aquest CPD nou amb la resta de les infraestructures de l'Ajuntament.  

 

2. REGLAMENT I NORMATIVA APLICABLE 
En la redacció del present Projecte s’ha tingut en compte les següents lleis i reglaments: 

- Reglament Electrotècnic de  baixa tensió (REBT), segons Reial Decret 842/2002 (BOE nº224, de 

18.09.2002) 

- Instruccions tècniques complementàries ITC-BT. 

- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Reglament d'Instal·lacions tèrmiques en Edificis (RITE). 

- Codi Tècnic de la  Edificicació (CTE), segons Reial Decret 314/2006 de 17.03.2006. 

- Codi Tècnic de l'Edificicació : CTE DB SI (Seguretat en cas d'incendi).  

- Codi Tècnic de l'Edificació: CTE DB SU (Seguretat d'Utilització).  

- Codi Tècnic de l'Edificació: CTE DB HE (Estalvi Energètic).  

- Codi Tècnic de l'Edificicació: CTE DB HR (Protecció Contra el Soroll).  

- Reglament de Seguretat Contra Incendis en els establiments  industrials, segons Reial Decret  

(2267 / 2004, de 03.12.2004)  

- Ordenança general per  la protecció del medi ambient urbà. 

- Reglament d'equips a pressió. 

- Norma bàsica d'autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats 

que puguin donar lloc a situacions d'emergència, segons el Reial decret 393/2007, de 

23.03.2007. 

- Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL). 

- RD (485486,773(/ 1997) Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut 

en el treball. 

- RD (393/2007) Norma bàsica d'autoprotecció dels centres, establiments i dependències 

dedicats a activitats que puguin donar lloc a situacions d'emergència 

-          Normes UNE aplicables.  
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3. SITUACIÓ ACTUAL 
En l’actualitat, l’ Ajuntament de Figueres disposa d’un CPD situat en una sala de l’edifici de 

l’Ajuntament situat  en la Plaça de L'Ajuntament, 12 de Figueres. 

Aquesta sala CPD no compleix els requisits pel que fa a seguretat, protecció contra incendis,  

electricitat, climatització, etc., necessàries per aquest tipus d'instal·lacions, per aquest motiu es 

plantegen l'adequació d'una habitació a l'edifici de l´Escorxador, per la realització d'un nou CPD que 

compleixi els requisits necessaris per aquest tipus instal.lacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall de localització de l’edifici de l´Escorxador 

 

4. DESCRIPCIÓ DEL DISSENY 
Els sistemes informàtics centrals de l’Ajuntament de Figueres requereixen un emplaçament e 

infraestructura especial  que garanteixi una sèrie de serveis informàtics indispensables pel 

funcionament del mateixos. És necessari, per tant, la dotació e instal·lació d'un nou CPD amb les 

condicions i característiques adequades de disponibilitat, continuïtat i seguretat, a més de 

proporcionar un espai per l’ubicació d'equips de Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnologia de 

Catalunya. 

Per la realització d'un nou Centre de Processament de Dades, l’Ajuntament de Figueres habilitarà un 

espai en la primera planta de l'edifici annex de l'oficina de turisme que té a l’edifici de l´Escorxador.  

La sala disposarà d’una superficie d'aproximadament 30 metres quadrats en els quals s’hauran  

localitzar la infraestructura i equipament de la nova sala de CPD, amb accés als equips i elements 

adequats per  aconseguir els objectius de disponibilitat i seguretat dels sistemes allotjats, mitjançant 

unes infraestructures auxiliars que proporcionin les condicions de temperatura i humitat adecuades 

de la sala i que tingui un subministrament d’una energia neta i lliure d’interrupcions que puguin 

provocar la desconnexió brusca dels sistemes informàtics i de comunicació. Evitant les possibles 

fallades i les consecuències de les mateixes.  
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Es planteja  una solució estàndard, adaptable i escalable segons les necessitats. Per aquest motiu, es 

tractarà d'obtenir la màxima integració de tots els sistemes  (alimentació, refrigeració, racks,...). 

Es busca la flexibilitat que proporciona una solució modular que doni la possibilitat instal·lar només 

els components necessaris avui però que doni la possibilitat  d’ampliar la infraestructura per satisfer 

les necessitats de futur creixement.  

Finalment es persegueix una alta disponibilitat del sistema, per garantir  un funcionament continu de 

la mateixa i que permeti fer ampliacions sense necessitat de parades. 

El Centre de Procés de Dades-CPD-  estarà equipat amb tots els sistemes de seguretat i  

d'acondicionament propis per les  màquines que s'ubiquin al seu interior i que formen el cor del 

transit d'informació de l’Ajuntament. Els serveis que s'inclouen en aquesta sala, així com tots els 

subministraments, instal·lacions i recursos prevists, es descriuen a continuació: 

� Treball previ, elements constructius i d’acondicionament.  

� Instal·lació elèctrica. 

� SAI – Sistema d’Alimentació Interrumpuda.  

� Grup Electrògen. 

� Sistema de climatització. 

� Sistemes de Protecció, Detecció i Extinció d'incendis. 

� Sistema de Seguretat i  Control d'accés. 

� Sistema de gestió i monitorizacion CPD.  

� Rack’s per a servidors i comunicacions. 

� Enllaç de fibra òptica. 

 

5. ABAST DE LA SOLUCIÓ 
La proposta actual per la construcció de la nova sala de CPD, en les dependències de l'edifici de 

l´Escorxador, contemplen la reforma d'un espai situat a la primera planta de l'edifici, que actualment 

està en desús i empleat com a magatzem ocasional.   

La zona té una superfície aproximada de 29.76m ² útil (34,15m ² construits ) que queden distribuits 

de la següent manera. 

 

Sala de CPD Superfície útil (m ²) 

Àrea IT de l’Ajuntament 13,77 

Àrea tècnica i zona de tercers. 15,99 

TOTAL 29,76 
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La sala té una alçada màxima des de el terra base al  forjat superior 2.488 mm i fins les bigues de  

2.300 mm. 

S’ha prevista la realització dels treballs en dues fases diferenciades, una primera fas on es realitzaran 

les actuacions necessàries per poder instal.lar i donar servei els equips de tercers que donaran serveis 

de comunicacions. Un altre fase posterior on s’instal.laran els serveis necessaris per implantar els 

equips de l’Ajuntament i garantir la seva seguretat tant física com de continuïtat.  

En la primera fase es realitzaran els treballs d’acordonament constructiu de la sala. També 

s’instal.laran els serveis comuns necessaris pel seu funcionament, tant a nivell elèctric, climatització o 

de seguretat.  

En la segona fase s’instalaran la resta d’instal.lacions e infraestructures necessàries per allotjar els 

sistemes de l’Ajuntament, crean una redundància N+N tant a nivell de SAI com de climatització, a 

més d’instal.lar els medis necessaris per la seguretat i monitorització. 

                              

6. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA DE LA CPD 

6.1. TREBALL PREVI, CONDICIONAT I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
Per ser capaç d'implementar el CPD en la sala escollida per això, serà necessari procedir a una sèrie 

de treballs  d'obre civil que afectaran  bàsicament a la distribució de l'àrea seleccionada per fer-la 

apte per aquest ús. 

Els treballls a realitzar en l’obra civil per l'adaptació de la sala la dotaran d’una resistència  al foc, uns 

elements estructurals apropiats per albergar el  CPD i uns accessos  adequats al moviment d'equips e 

instal·lacions. 

 

Estat actual de la sala 
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La sala estarà divida en dues zones: la zona de IT, on es posaran els sistemes informàtics i 

comunicacions de l’Ajuntament i l'àrea d'infraestructures de la  Xarxa Oberta, on s'instal·laran la 

infraestructura necessària pel bon funcionament dels mateixos, com els sistemes  d'alimentació 

ininterrompuda, quadres elèctrics i sistemes de protecció contra incendis, així com un espai pels 

equips de la  Xarxa Oberta. Les dues  zones estaran separades físicament per una reixa, així que els 

operaris que necessiten treballar amb les infraestructures no tindran accés a l'àrea de servidors i 

viceversa. A més, això permetrà climatització i solucions PCI serveixen per a les dues zones. 

 

 

 

 

 

                                    SALA IT AJUNTAMENT                                           SALA INFRAESTRUCTURES  

                  I ZONA XARXA OBERTA 

 

 

 

 

 

Detall de la sala amb la distribució dels espais 

Abans de la realització dels treballs d’acordonament de la sala s’han de realitzar alguns treballs 

previs, com ara la retirada d’un conducte del aire acondicionat actual, tant per la sala on su’ubica el 

CPD com per una sala al final del pasadis.  

Aquest conducte disposa d’una comporta tallafocs pel pas entre el pasadis i la sala del final, per 

separar els sectors d’incendis de l’edifici.   

Al ser retirat aquest conducte és necessari el segellat dels envans afectats amb les mateixes 

característiques i resistència al foc que als evans existents.  

 

 

Detalls de l'estat actual de la sala i del conducte a retirar.  
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Actualment la sala no té porta d'accés, per proporcionar una alta protecció d'aïllament conjuntament 

amb  l'estructura i per proporcionar accés a la sala,  s’instal·larà una porta que compleixi amb les  

següents característiques:  

• La porta ha de ser certificat amb una protecció mínima foc de EI 90.  

• La fulla de la porta ha de tenir una alçada de pas de 2.050mm i una amplada mínima de 800 mm.  

• L’angle de l’apertura de la porta permetrà un gir de com a mínim 90 ° i serà cap a l’exterior de la 

sala.   

• La sortida des de la sala  es farà mitjançant un sistema anti-pànic (barra).  

• Es proveirà amb un sistema de tancamente automàtic amb un pany antipànic.  

• Incorporarà un sistema de bloqueig integrat a la porta per la interconnexió amb el sistema de 

control d'accés.  

• Tots els materials instal.lats deuran complir  els nivells de materials no combustibles establerts per 

la norma ISO 1182. 

A més per garantitzar una resistència al foc a la sala s’ha de realitzar una trasdossat en la pared del 

fons mitjançant tabiqueria tipus pladur FOC resistent al foc,  recolzat en perfileria metàl.lica i parets  

naturals que delimita la sala.  Quedant  farcit d’un  aïllament de llana mineral, donant sol.lució a tota 

exigència normativa per parets separadores de propietats o usuaris diferents CTE.  

Per tal de garantir una estanquietat i resistència  en cas d'incendi fora del CPD, s’han de segellar, 

garantint un IF90 els passos i forats existents entre els paràmetres verticals,  tant amb el forjat  

superior com en vigues, al igual que tots els passos de cablejat existents o nous a realitzar seran 

correctament segellats de forma ignífuga. 

 

Punts de detall per segellar garantint una IF90 

 

              Detall segellat viga amb pared 
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Per a la separació física dels espais entre l'àrea de l'Ajuntament i l'àrea tècnica i de Xarxa Oberta 

s’intal.larà una reixa metàl·lica divisòria  equipada amb una porta d'accés, la fulla tindrà una alçada 

lliure de pas de 2.200mm i una amplada mínima de 800 mm. 

Finalment s’utilitzarà una pintura plàstica a l’aigua, en color cru. 

Durant el transcurs de les obres a la sala CPD, es realitzaran els treballs de neteja necessaris per 

l'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en l'obra, a demés d'una neteja final abans del 

lliurament de les instal·lacions. 

 

 

6.2. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
La instal·lació elèctrica és el capítol fonamental per un correcte funcionament d'un CPD amb les 

màximes garanties.  

El CPD acollirà els equips informàtics de l’Ajuntament que requeriran una demanda energètica amb la 

necessitat d’estar funcionant sense talls ni fallades durant 24 hores els 365 dies de l’any 

A més dels equips IT, els altres sistemes a instal.lar en el Centre de Procés de Dades també tenen la 

necessitat de funcionar sense talls ni fallades.  

Per assegurar  aquest funcionament 24 x 7 x 365 es fa necessari plantejar un sistema que garanteixi, 

en cas de fallada en la xarxa elèctrica , que els equips es mantinguin alimentats. 

La instal·lació elèctrica en el CPD s’ha dissenyat amb un criteri de seguretat per minimitzar el risc de 

fallada en l’alimentació dels sistemes als que alimentarà,  amb el fi d’aïllar al màxim qualsevol 

eventualitat que puguès sorgir.  

La presa d’energia  pel  CPD es realitzarà amb una escomesa independent des del Quadre de 

Distribució General de l’Edifici, situat en la planta baixa. 

Per a això és necessari  instal.lar en el quadre de l’edifici una nova protecció magnetotèrmica amb la 

capacitat i potència suficient per poder donar servei als equips a instal.lar en el CPD, quedant 

dimensionat per possibles amplacions en el futur.  

La nova línia d’alimentació de Xarxa que connectarà el Quadre  General de l'edifici on es prendran 

l’energia pel CPD, serà lliure d'halògens RZ1-K 0,6/1KV i complirà amb la nova normatica CPR. Es 

dotarà  la secció de la potència apropiada per alimentar el CPD i els seus serveis auxiliars. Anirà 

protegida mitjançant una safata metàl·lica i discorrerà pel patinillo actual que comunica les dues 

plantes, indicar que aquest patinillo actualment està cegat pel que seria necessari realitzar l’apertura   

pel pas del cablejat i el seu posterior segellat ignífug. 

Això requerirà instal·lar dintre del quadre general de baixa tensió de l’edifici una protecció 

magnetotèrmica de  63A 4 pols, Equipada amb una protecció diferencial regulable a través d’un relé 

indirecte de tipus RH99, a demés dels accessoris necessaris per un correcte funcionament. 

Aquesta línia estarà dimensionada per proporcionar una potència  màxima de 43 KW amb una 

caiguda de tensió inferior al 2,5%, tenint en compte la distància entre quadre general i el quadre del 
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CPD es de 35 m. S'estima que la secció per  aquesta línia deurà ser 4 conductors tipu RZ1 0.6/1KV de 

25mm² més  terra de 16 mm ². 

Al tractar-se d’una instal·lació de màxima criticitat,  se li ha de donar un tractament especial al 

suministre elèctric, ja que és d’aquest del qual depèn el bon funcionament del CPD.  

Per aquest motiu hem de crear una redundància n + n, en mesura de lo possible, al llarg de tota la 

instal·lació. Per lo que caldrà alimentar el nou CPD amb una segona font d'energia independent de la 

xarxa comercial, i es realitzarà mitjançant el generador existents en l'edifici situat a la teulada. 

Es tracta d’un grup electrogen  Carod model CTW - 40 I FTR trifàsic 400V 50Hz de 40 Kva de potència.   

Aquest grup ha de ser capaç de fer-se amb la càrrega total del CPD nou i  a més de continuar donant 

servei a la infraestructura actual. 

A continuació es mostra una taula resum amb l'estimació de potències del  CPD, tenint en compte la 

situació de plena càrrega nominal: 

Descripció Poder 

Equipament IT. 7.000 W 

Eficiència SAIs 640 W 

Climatització  6080 W 

Control d'accés 150 W 

Sistema d'alarmes 200 W 

Quadre de control d'alarma 150 W 

Total 14220W 

 

6.2.1. QUADRE ELÈCTRIC 

Es dispondrà d’un quadre de  distribució a la sala tècnica de la CPD  des del qual s’alimentarà les 

instal·lacions crítiques d’aquest CPD. 

El quadre estarà equipat amb una commutació motoritzada automàtica Grup/Xarxa. Pel que estarà 

diferenciat o dividit en dos parts, una àrea que farà de quadre general del CPD, on s’ubicaran les 

proteccions generals y automatismes de commutació  Xarxa/Grup, les proteccions dels equips de 

climatització i SAIs. Un altre àrea que serà la denominada serveis IT o alimentació als racks i equips de 

seguretat amb servei de SAI. 

Des de el embarrat del quadre de  distribució es donarà alimentació a les següents sortides: 

• SAIs 

• Equips de climatització 

El quadre estarà equipat amb dos embarrats de  SAI independents, és a dir, cada embarrat estarà 

alimentat per un SAI,  d'aquesta manera estarem proporcionant una redundància N+N els equips IT 

de tal forma que cada rack li arribin 2 circuits elèctrics independents de cada un dels SAIs.  
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Per incrementar la redundància i minimitzar el temps de les parades en el CPD, ja sigui per error o per 

operacions de manteniment, s’ha d’instal.lar en el quadre un sistema balanceig  i transferència de 

càrregues. A través d’aquest dispositiu podem  comunicar els dos embarrats de sortida dels  dos SAIs. 

L'avantatge que tenim en fer-ho, és que en el cas que un dels dos SAI falli o si volem treballar en un 

per raons de manteniment, podem aconseguir que tots els circuitos s'alimentin de SAI. 

Sense aquest sistema el  circuit que depengui del SAI sense servei deixarà de tenir alimentació 

elèctrica i podríem perdre redundància N+N en els rack, per lo que si cau la protecció que alimenta el 

altre SAI, aquest rack es quedarà sense servei.  

Aquest balanceig es fa sense passar per zero. 

Des de els embarrats d’alimentat  SAIs es donarà alimentació a les  a les sortides següents: 

• Alimentació Racks i equips de CPD 

• Alimentació sistema de protecció contra incendis 

• Alimentació sistema de monitorització. 

• Alimentació sistema de seguretat (CCTV i Control d'accés) 

El quadre serà auto-portant i de superfície, amb portes plenes i amb pany.  

Aquest quadre elèctric estarà  equipat amb una commutació motoritzada XARXA- GRUP. 

Aquesta commutació complirà amb 

� Control de les sobre/sub-tensions, sobre /sub-freqüencies, rotació de fases i falta de fase. 

� Temporaritzacions: 

� De Inici/aturada del grup electrògen. 

� De Transferència de càrregues d'una font a una altre. 

�  Tindrà la possibilitat de les següents posicions: 

� Xarxa principal  

� Xarxa secundària 

� Manipulació manual 

� Modo automàtic 

D'aquesta manera es pot forçar a la commutació  d’alimentar-se d’una o altre xarxa a canviar-se per 

alimentar a una o altra xarxa o quedar sense cap alimentació  per la realització de tasques  

manteniment o reparacions. La posició normal serà auto per quant falli la Xarxa commuti a GRUP. 

Serà la commutació la que mediant la senyal de control doni l’ordre al grup perquè aquest arranqui. 

A  més en la capçalera del quadre elèctric s’instal.larà un dispositiu de descarrega per sobretensions 

produïdes per impactes directes de llamps o per averies  de la companyia subministradora en les 

seves línies o transformadors d’alimentació general. 

Aquestes sobretensions transitòries que es transmeten a través de xarxes de distribució, s’originen  

principalment com a consecuència de: 

• Sobre tensions transitòries d'origen atmosfèric 

• Sobre tensions transitòries per maniobres en la  xarxa (commutanció de potència, 

accionament de motors.) 



Documents de plantilla © Copyright 2016 
Gesab.com 14  

 

 

 
 

Departament Tècnic 
NOU CPD 

AJUNTAMENT FIGUERES  

Nou CPD Ajuntament Figueres 

Com a conseqüència d’aquestes sobretensions transitories, provoquen un deterioren i malmeten els 

equips informàtics i electrònics de les instal·lacions, un mal funcionament dels equips i un 

envelliment prematur dels receptors i els seus components. 

El quadre  també comptarà amb un analitzador de xarxes digitals constant amb mecanisme de 

memòria per comprovar l'estat de les instal·lacions en qualsevol moment, poguent d’aquesta manera  

comprovar sobretensions, desequilibri entre fases, corrents paràsites en la xarxa, etc. No havent 

d’obrir ni tocar el quadre de les instal·lacions per poder controlar els paràmetres de la instal.lació. 

Aquest analitzador de xarxes estarà equipat amb un mòdul de comunicació SNMP, per poder revisar 

el seu estat remotament. 

Amb aquest sistema s’obtenen valors reals i eficaços  (TRMS) de: 

• De les intensitats per fase i del neutre instantanis , mitges i màximes en un interval 

d'integració configurable. 

• De les tensions simples i compostes. 

• De les Freqüències 

• De la potència activa en 4 quadrants (+-) per fase i total  en valors instantanis, mitges i màxims 

en un interval d'integració configurable. 

• De la potència reactiva en 4 quadrants (+-) per fase i total en valors instantanis, mitges i 

màxims en un interval d'integració configurable. 

• De la potència aparent per fase en valors instantanis,   mitges i màxims en un interval 

d'integració configurable. 

• Del factor de potència (PF) per fase i total amb indicació inductiva o capacitiva. 

• El grau de distorsió harmònica (THD) fins rang 51 per les tensions  simples i compostes i les 

intensitats (THD 3U, THD 3V, THD 3I, THD In). 
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6.2.2.  DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

La tensió de suministre considerada és en corrent alterna de 400 V entre fases i 230 V entre fase i 

neutre amb una freqüència de 50 Hz. 

L’esquema de distribució  del neutre en la  instal·lació és TT. En aquest esquema el neutre del 

transformador i les  masses metàl·liques dels receptors es connecten directament a preses de terra 

separades. 

 

En cas d'un defecte de massa circula un corrent a través del terreny fins el punt neutre del  

transformador, provocant una diferència de corrent entre conductors de fase i neutre.  

Les instal·lacions elèctriques s’han realitzat seguint els criteris de disseny d’un sistema de tipus TT. A 

tal efecte, la protecció de persones i equips contra derivacions de corrent a terra es realitza mitjaçant 

dispositius diferencials residuals (DDR). 

Tota la distribució pel circuits del CPD es realitzarà mitjançant mànega RZ1-K 0,6/1KV (AS) lliure 

d'halògens i de seccions adequades segons la seva demanda de potència dels equips a alimentar. 

La distribució d’energia es realitzarà mitjançant safata metàl·lica perforada i suspesa del forjat  

superior, deixant espai de reserva i de fàcil manipulació per la realització de futures ampliacions i 

separades de les instal·lacions de corrents dèbils (veu i dades). 

Tota la distribució pels circuits de Racks serà monofàsica amb una intensitat de 16A. 

Per assegurar la redundància N+N en els equips informàtics, i que en cas de fallida de xarxa elèctrica, 

i que els equips es mantinguin alimentats durant el temps necessari fins que arrenqui el grup 

electrògen, arribi l’estat estacionari i pugui fer-se càrrec aquest de tota la demanda energètica.   

Preveu que tots els equips informàtics estiguin alimentats per dos circuits de SAI independents, és a 

dir, cada rack estarà alimentat des de cada un dels dos SAIs a instal.lar. 

Aquestes línies seran de 2, 5 mm ² en secció. En cada bastidor o rack s’instalarà dos PDU de 16 

Amperis en cada armari conectats cada un a un circuit, és a dir, cada rack tindrà dos circuits 

independents de SAI. 

Inicialment s’ha previst la instal·lació de 8 circuits monofàsics de SAI que alimentin els bastidors o 

rack de l’Ajunament i seran de 16 Amperis i de 2,5 mm ²  de secció i acabats en tomes CETAC de 16A.  
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Estaran protegits per un automàtic i un diferencial  Súper Immnunitzat  independents per cada un 

d’ells. Les raons per les que s’ha d’instal.lar un diferencial Súper Immunitzat són les següents: 

En els  Centres de Procés de Dades la continuïtat del servei és essencial (per evitar la pèrdua de 

informació i de temps en restablir els sistemes informàtics) i, per descomptat, com en tot tipus 

d'instal·lacións elèctriques, és bàsic la seguretat de les persones. Per tant, la protecció diferencial ha 

de ser "robusta" o especialment insensibles a nombroses perturbacions que es puguin produir, però 

capaç de continuar garantint la màxima seguretat per a les persones. El CPD són  xarxes elèctriques 

on hi ha molts receptors electrònics (ordinadors, servidors, sistemes d'alimentació 

ininterrompuda...). Aquest tipus de receptors són la causa dels tres fenòmens que fan augmentar 

molt les possibilitats de trets intempestius de les  proteccions diferencials: 

1. Presentar Fuites permanents a 50 Hz. Per exemple, la fuita de corrent a terra permanent  que 

pot presentar un gran ordinador (si el seu subministrament d'energia no és completament aïllat de la 

resta d'instal.lació) és de l’ordre de 3 a 4 mA, siguent una mica inferior pels petits servidors(de 1 a 2 

mA). 

2. Tots els condensadors units a  massa dels filtres electrònics de cadascun d'aquests receptors a 

través del qual es produeixen aquestes fuites a 50 Hz són un camí a través del qual es tanquen  

 

  possibles pics dels corrents transitoris causades per la connexió i desconnexió d’altres circuits, 

llams...etc 

3. Aquests receptors també tendeixen a presentar moltes altes taxes d'harmònics a la 

instal·lació, que al ser corrents de freqüències bastants superiors a les fonamentals, escapen amb 

més facilitat cap al terra a través de les capacitadors de la  xarxa i dels pròpis receptors electrònics. 

Per evitar aquests problemes es proposa utilitzar diferencials del tipus "classe A Super immunitzada" 

perquè realment, són diferencials "Classe A"  molt més evolucionats que l'estàndard. En el seu 

interior inclouen un filtre de senyal captat que els fa molt més resistents als tres problemes anteriors 

ja que admeten  més fuites permanents a 50 Hz, toleren pics de corrents transitóries transmeses a 

través dels capacitadors de les instal.lacions molt més gran que un diferencial normal i atenuen molt 

més que un diferencial  normal els efectes de corrents harmònics. 

A més dels propis circuits per alimentar els Racks, serà necessari la instal·lació de circuits pels equips 

de seguretat, aire condicionat i PCI, de tal manera que quedin cobertes totes les necessitats del CPD.  

Tots el cablejat elèctric pels circuits del  CPD es realitzaran des de’l quadre elèctric del propi CPD. 

Tots els  circuits seran etiquetats en el quadre general amb el número del circuit. Amb el mateix 

número s’etiquetaran els dos extrems del cable d’alimentació i també la presa de corrent 

corresponent. 

Cables seran massejats en les safates 

Tots els cables seran de tipus RZ1-K 0,6/1kV (ACE) (UNE 21123 part 4) de baixa emissió de fums, 

gasos tòxics o  corrosius i opacitat reduïda. La secció dels cables serà necessaria per tal que la caiguda 

de tensió no sigui superior al  3% en cap cas. 
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Tota la instal·lació elèctrica tindrà lloc segons la normativa del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió, Normes UEC  i CENELEC i complirà amb la nova normativa CPR. 

En la instal·lació hi haurà un repartiment equilibrat de la càrrega de les fases. Els circuits partiran de 

la regleta de sortida del quadre elèctric i es distribuiran per la canalització independent per energia, 

siguent  degudament identificat i etiquetats en el seu recorregut. Per evitar possibles danys al 

personal en cas de fallides no franques, la resistència de la terra serà tal que aseguri que la tensió de 

contacte no excedeix dels límits permesos.   

 

6.2.3. PDU ALIMENTACIÓ RACK 

En els Racks de l'Ajuntament, la distribució de potència es realitzarà a través d’unitats de distribució 

de ptoencia (PDU) monofàsiques. Per alimentar els equips allotjats els Racks, es subministraran 8 

PDUs monitoritzades en format vertical (ocupen zero U) de 16 A amb connectors de tipus C13 i C19, 

tinguent  un mínim de 24 preses  C13 i 3 preses C19  i finalitzades en  cables amb endoll CETAC  (IEC 

60309) que conecta amb els circuits instal·lats.  

S’instal.larà 2 PDU en cada Rack del CPD, aquests s’alimentaran des d’els circuits elèctrics 

independents amb servei de SAI, per permetre la doble escomesa elèctrica (redundància) dels equips 

i així tenir redundància N+N en cada rack. 

Els PDUs s'instal·laran a la part posterior de la graella, com mostra la il·lustració. 

 

 

 

Aquestes regletes seran monitoritzades i controlades per IP/Web/SNMP, a través del sistema de 

gestió, d'aquesta manera es pot gestionar en temps real el consum de cada PDU remotament. 

En cas de sobrecàrrega en qualsevol de les PDU, es produïra una alarma, amb la possibilitat d'aquesta 

manera de tenir un control absolut de la gestió d'alimentació elèctrica els Racks i per tant d’un  

control del consum dels nostres serveis IT. 
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6.2.4. CANONADES I SAFATES 

Amb l’idea de tenir una correcta distribució de les diferents línies de cablejat (elèctric, veu, dades i 

altres subministraments) es deurà subministrar e instal·lar en el CPD una estructura específica 

safates: 

-Safates de subministrament d'energia. 

-Safates de cablejat de xarxes o telecomunicacions. 

 Actualment existeixen unes canalitzacions mitjançant safata metàl·lica perforada amb tapa, per la 

distribució de enllumenat i usos varis de les instal.lacions. 

S’ha previst reutilitzar aquestes canalitzacions , tot i que serà necessari ampliar-les per les noves 

necessitats del CPD. 

Les noves safates a instal.lar per la instal.lació elèctrica seran de les mateixes característiques a les 

existents, mentres que per les canalitzacions de comunicacions i amb el fi de diferenciar-les de 

distribució elèctrica, podran ser de tipus reixa oberta , construïdes amb varetes de acer de 4,5 mm, 

amb vora arrodonida de seguretat, tratant anticorrosiu de electro cincat bicromatat, espessor de 8 

micres. 

Les safates tindran continuïtat elèctrica d’acord a les ITC-BT 19 i 20. Per això s’haurà instal.lar un 

circuit de posta a terra amb cable nu de coure, que uneixi tots i cada uns dels elements del sistema.  

Les safates estaran identificades en el seu recorregut de forma clara, visible e inesborrable a través 

d’etiquetes. 

6.2.5. SISTEMA DE TERRA 

Tots els circuits d’alimentació compten amb el seu corresponent conductor de protecció segons 

l’establert en la instrucció ITC-BT-18 del REBT. Així mateix totes les carcasses metàl·liques i masses 

susceptibles de quedar en tensió també estaran conectades a terra, com les safates de cablejat 

elèctric i dades. En el mateix sentit, també es comprovarà la connexió a terra de les safates existents. 

El punt de concentració dels conductors de protecció és la pletina de terra del quadre general de 

distribució del CPD, de la mateixa manera que aquest està  unit a terra seguint els sistema TT.  

Una vegada finalitzada la instal·lació ha d’assegurar la seva eficàcia en tota la instal.lació. 

La resistència a terra ha de ser inferior a 5 ohms. El total de corrent actual a terra s’ha de mantenir 

per sota de 500mA. 
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6.2.6. IL·LUMINACIÓ DE LA SALA. 

El valor mitjà d'il·luminació necessàries a l'interior del CPD s'ha establert una mitjana de 450 lux, 

segons l'IEC. Així mateix, s’ha de garantir un  mínim de 200 lux en total de les sales i una uniformitat 

en la zona de il.luminació de la tara igual o superior a 0,7, segons la UNE EN 12646:2003. 

En l’actualitat  la sala disposa d’un enllumenat format per 4 pantalles fluorescents de 2x36w tipus 

estanques.  

Per la nova distribució de la sala serà necessari la reubicació d’una d’elles, així com la instal.lació de 

dos de noves de iguals característiques a les existents. 

Cal modificar l’ubicació de l’encès de les lluminàries realitzant una separació, independitzant l’encès 

de cada unes de les sales finals.  

A més per una major seguretat i per poder facilitar l’evacuació, en cas necessari, les instal.lacions  

d’estar equipades d’un sistema de il.luminació d’emergencia distribuïda per la sala, així com per 

sobre de les portes per indicar les vies d’emergència.   

En l’actualitat existeix un equip d’enllumenat d’emergència en la sala, el qual es mantindrà, però serà 

necessari la instal.lació de nous equips de iguals característiques, un sobre del quadre elèctric i un 

altre sobre la nova porta de sortida del CPD. 

Aquests equips autònoms d'emergència i senyalització hauran de proporcionar una hora d'autonomia 

en cas d'una fallada elèctrica. 

 

 

6.3. SISTEMA D’ALIMENTACIÓ  ININTERROMPUDA (SAI) 
Els Sistemes d’Alimentació Ininterrumpida s’han convertit en un element imprescindible per 

qualsevol Centre de Procés de Dades en el que el compromís d’un serveri de qualitat en la producció 

és una prioritat.  

A causa dels possibles danys que pot provocar una caiguda, tall o pic de la tensió elèctrica en els 

sistemes informàtics que s'instal·len en el CPD, es obligat instal·lar un sistema d’alimentació 

ininterrompuda (SAI) amb protecció dels mateixos, tenint en compte quines són les necessitats dels 

equips que estaran intal.lats en el CPD, i quins d’ells necessitaran aquest tipus de protecció.  

Segons els càlculs realitzats sobre la carrega d’equips que s’instal.laran s’ha estimat dotar al CPD amb 

un Sistema de Alimentació Ininterrompoda de 8 Kva, amb un nivell de redundància del 100%.   

Es preveu la instal·lació de dues unitats SAI, amb 8 KVA i 10 minuts d'autonomia en l'establiment n + 

n, d'aquesta manera el sistema permet  manteniment i reparació del sistema  amb un tall 0 energia. 

Els equips a instal.lar deuen de complir amb les següents característiques: 

• UPS 8 KVA Tri-Tri, en configuració On-line (doble conversió). 

• Autonomia 10 minuts en plena càrrega. 
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• Rendiment >96% en mode on-line, 99% a mode d'ECO. 

• Rectificador d'altes prestacions amb correcció de  factor de potència (PFC) = 0,99 

• Factor de potència de sortida 1 

• Taxa de reinyecció d'harmònics <3% 

• Display gràfic de cristall líquid, multifunció, multilingüe i retro il·luminada. 

• Tensió d’alimentació : 380-415V, 45 a 65 Hz. 

• Tensió  de sortida programables: 380/400/415V, 50 o 60 Hz. 

• By-pass automàtica i manual. 

• Targeta SNMP i connectivitat de Web. 

• Bateries en el mateix armari. 

• Autorearmable. 

• Capacitat d’arrancada per bateria. 

• Relés programables d’entrades/sortides (un d'ells dedicats a EPO)  

6.4. GENERADOR 
Tenint en compte l'activitat de la CPD, els  sistemes d'alimentació ininterrompuda són una 

contramesura contra la fallada d'alimentació, però no garanteixen l'operació permanentment davant  

un possible punt de tall de l'empresa de llarga durada, ja que poden esgotar el seu temps màxim 

d'autonomia malgrat de la potència demandada per cada cas puntual. Per a això és fa necessari  

poder disposar d’un  sistema de subministrament  elèctric que utilitza un sistema de combustió 

carburant: Grup Electrogen. 

En l’actualitat l’edifici disposa d’un grup electrogen en la coberta de l’edifici, aquest grup actualment 

donà servei al sistema de bombeig d’incendis, així com els elements d’auxili de l’edifici.  

 

 

El grup existent és un generador de marca  Carod model CTW – 40 I FTR trifàsic 400V 50 Hz 40 Kva de 

potència.   

Per tal de donar servei al quadre del CPD i continuar mantinguent el servei del edifici s’ha de 

configurar la instal.lació existent per que el grup arrenqui indistintament, bé per una fallada general 

del subministrament del edifici o bé per una fallada del subministrament del CPD. 

Actualment existeix una commutació automàtica mitjançat contactors en la planta baixa de l’edifici 

en quadre elèctric. 
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Per obtenir que el grup arrenqui de forma automàtica, no només quant es produeixi una fallada 

elèctrica general del edifici, sinó també, en cas de caiguda d’alimentació del automàtic del CPD, s’ha 

d’instal.lar una doble commutació, aquesta commutació anirà en el nou quadre del CPD, així davant 

de qualsevol fallada elèctrica, bé sigui general de la xarxa o bé del servei  del CPD, aquest sempre 

estarà alimentat pel grup electrogen. 

6.5.SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ 
En un Centre de Procés de Dades on diferents sistemes de comunicació basats en components 

elèctrics ocupen un espai comú, es necessari preveure que es  disiparà una quantitat de calor 

semblant a la que els seus ventiladors interns i altres tipus de dispositius , siguin capaços de termo-

regular. 

La importància del sistema de climatització és tan alta que requereix que la configuració dels equips 

dissenyats  ofereixi un nivell de redundància suficient per assegurar la continuïtat del servei, 

independentment del sistema de refredament escollit. 

Es fa necessària la instal.lació d’equips de climatització que siguin capaços de dissipar el calor 

d’aquests elements instal.lats a la sala i al igual que amb el sistema elèctric s’ha de garantir una 

redundància del sistema per en cas de fallada d’algun dels equips el sistema continuï funcionant de 

forma correcta.  

Els criteris de disseny per aquest tipus d’entrons crítics, estan fixats per les directrius d’ASHAREA, que 

en la seva publicació “Thermal Guidelines for Data Porcessing Environments, 4th Ed” revisada en 

2015 proposen una temperatura entre 18 i 27°C per un pasadis fred i una humitat entr -9°C i 15°C de 

temperatura de rosada, amb unmàxim de 60% HR, tot i que es permet eventualment temperatures 

de entre 15 i 32°C i humitats relatives de entre 8 i 80%.  

Per obtenir un sistema de climatització eficient i estalvi energètic , es remonan ubicar la sonda de 

temperatura dels equips en el pasadis fred i fixar la consigna de funcionament entre 24 i 25°C. 

Donada la naturalesa del CP i els amplis rangs de HR permesos, no serà necessari realitzar un 

tractament específic per l’humitat.  

Tenint en compte les reduïdes dimensions de la sala i la càrrega demandada pels equips s’ha 

considerat que serà necessari la instal.lació de dos equips tipus Split de sostre que permetrerà 

adaptar-se a l’alçada de la sala per una distribució uniforme de l’aire i major rendiment, i per altre 

costat garantir una redundància 2N per oferir un 100% de servei, en cas de fallada o manteniment 

d’un dels equips.  

Els equips estaran equipats amb un compressor power-inverter amb refrigerant R410A i una potència 

frigorífica de 9,4Kw (mín-màx 4, 9-11, 2) Aquest tipus de compressors d'alta tecnologia redueixen 

significativament el consum d’energia. 

A més l’equip estarà equipat amb intercanviadors de calor d’alta eficiència per tenir un procés 

d’intercanvi de calor més efectiu, equipats amb ventilador i reixa per una millor propulsió d’aire amb 

el mínim de nivell sonor.  

 

Les unitats de climatització es situaran a la teulada de l'edifici sobre el CPD. 
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Les línies frigorífiques d’interconnexió entre unitats interiors i exteriors, es realitzaran tant per les 

canonades de descarrega, com per les canonades de líquid, sota tub de coure rígid, nitrògen i 

deshidratat, d’espesor especial per instal.lacions frigorífics i aïllats en tot el seu recorregut amb 

aillament tipu Armaflex AF de 9mm d’espessor 

Els equips de climatització estaran equipats, en l’unitat interior, amb bomba de drenatge que permeti 

major flexibilitat d’instal.lació del desaigüe.  

També han d’estar dotats d’una interfície d’integració de senyals que proporcionin l’opció de forçar 

de forma remota on/off, a més de transmetre senyal d’averia i estat.   

 

6.6. SISTEMA DE PROTECCIÓ D'INCENDIS 
El CPD necessita un sistema propi de detecció i extinció d’incendis. No es deu a que el CPD suposi en 

si mateix una possible font d’incendis, sinó més bé al valor de la informació emmagatzemada i el  

considerable dany que suposarua per l’administració una perduda. 

En l’actualitat l'edifici compta amb un sistema de protecció contra incendis format per un sistema de 

detecció a través de detectors òptics de fum i polsadors d’alarma distribuïts per tot l’edifici, 

juntament amb un sistema d’extinció manual format per extintors portàtils manuals i boques 

d’incendi equipades. 

La sala que es disposarà per les noves instal.lacions del CPD està equipada actualment amb dos 

detectors de fums, els quals es deixaran instal.lats i conectats al sistema actual d’incendis i actuaran 

com sistema de recolçament del nou sistema a instal·lar en el CPD, dispossant així d’una doble 

seguretat respecte a la detecció d’incendis.   

El nou sistema de detecció i extinció d’incendis ha de complir amb les següents normes de referen a 

protecció contra incendis: 

 -Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel que aprova el nou Reglament d’instal·lacions de protecció 

contra incendis. 
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-Codi Tècnic de la edificació: CTE DB SI (seguretat en cas d'incendi). 

-Normes UNE aplicable: 

• UNE – EN 54: Sèrie  de normes sobre el "sistema de detecció i alarma d'incendi" 

• UNE-EN 15004: Sistemes fixes de lluita contra incendis. Sistemes d’extinció mediant agents 

gasosos. 

• UNE-EN- 23007-14: Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 14: Planificació, disseny, 

instal·lació, posada en servei, ús i manteniment. 

 

6.6.1. SISTEMA DE DETECCIÓ D'INCENDIS DE CPD 

El nou sistema de detecció contra incendis previst per el Centre de Procés de Dades, tenint en 

compte les reduïdes dimensions de la sala, consistirà en un sistema de detecció convencional format 

per un sistema de detectors òptics de fums ubicats en la sala pel control de fums ambientals de la 

mateixa, instal.lant una central d’incendis des d’on controlar el disparador del sistema d’extenció.   

El sistema Constarà dels següents elements:  

- 1 Panell de control d’extinció autònom, provist de dos bucles vigilats de doble detecció, un bucle 

vigilat pel tret de l’extinció, font d’alimementació de 24V amb carregador de bateries que garantitza 

la autonomia de les seves funcions, muntat en cabina metàl·lica i serigrafiada al forn, amb finestra 

protegida amb metacrilat per deixar veure la informació.   

� 2 bateries d’emergència 12V  6 Amp. 

� 2 detectors òptics de fums. 

� 1 Campana d'alarma i evacuació acústica lluminosa vermella i serigrafiat la paraula de foc. 

� 1 Cartell  òptic-acústic d’extinció disparada format per sirena piezoelèctrica i llum 

incandescent.  

� 1 Polsador de bloqueig d’extinció. 

� 1 Polsador de gallet d’extinció. 

� Relés  auxiliar per desconnexió d’equip de climatització en cas d’alarma i relés auxiliars per 

avis d’alarma. 

 El nou sistema d’incedis s’haurà de integrar amb l’actual sistema de l’edifici, per poder avisar a 

aquest en cas d’alarma o averia del sistema.   

 

 

 

 

6.6.2. SISTEMA INCENDIS CPD 

Els sistemes d’extinció automàtica són els sistemes que permeten acabar amb una situació de foc 

dintre de la sala , d’aquesta manera, minimitzar els seus efectes. Aquests sistemes s’activen 

mitjançant de senyals generades en els sistemes de detecció.    
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La necessitat de disposar d’un sistema d’Extincio automàtica d’incendis dimensionat pel volum que 

ocupa la sala CPD, i caracteritzat per un elevat rendiment i eficàcia, concorde amb les mesures contra 

incendis previstes per el subministrament e instal.lació del Centre de Procés de Dades ens porten a 

escollir un sistema d’extinció mitjançant NOVEC 1230.  

Dins de la gamma de nous gasos inerts per extinció usats en els CPDs, el Novec 1230, és un líquid que 

no perjudica el medi ambient.   

El Novec 1230 és un fluid que no danya la capa d’ozó i té una vida a l’atmósfera de 5 dies i un 

potencial d’escalfament global de 1. Novec 1230 és un material d’alt pes molecular, en comparació 

amb la primera generació d’agents halocarborants. Es tracta d’un líquid a temperatura ambient, 

gasificat desprès de ser expulsat per un sistema d’indundació total.   

L’agent Novec 1230 està emmagatzemat en forma líquida en els recipients i pressuritzat a 42 bars de 

pressió per mitg de nitrògen. Inunda totalment els espais protegits al evaporar-se instantàniament 

durant la descarrega, absorvint la calor. Es un gas incolor de olor lleu i no conductor de l’ectricitat, 

efectiu en riscos elèctrics i en sales d’ordinadors. Apte per focs de Clase A, materials sòlids i focs de 

Clase B, productes líquids inflamables 

L'elecció de l'agent d'extinció  està basada en les següents premisses: 

La Novec 1230 ofereix una sèrie d'importants avantatges sobre els agents d'extinció convencionals 

com CFH i CO2. La seva baixa toxicitat convinada amb l’alta eficàcia en extinció.  

El Novec 1230, (C6F12O), és un líquid que no danya el medi ambient. Substitueix el Halon pel seu ús 

com a agent d’extinció d’incendis gasosos. Generalment s’usen en situacions en les que l’aigua 

d’extinció danya els equips electrònics.  

El producte té un calor de vaporització de  88, 1kJ/KGA i baixa pressió de vapor. Tot i que es tracta 

d’un líquid a temperatura ambient, gasifica desprès de ser expulsat per un sistema d’indudació total. 

El producte és ideal per al seu ús en aplicacions d'inundació total, inundacions localitzades, 

aplicacions de tipus direccional polvoritzades i que poden ser utilitzades en els extintors portàtils per 

aplicacions especialitzades. Però a més dels mètodes convencionals de super-presurització 

mitjançant nitrogen líquid, Novec 1230 també es presta pel seu ús en aplicacions de bomba perquè 

es tracta d’un líquid.  

Novec 1230 és ideal per espais ocupats normalment o ocasionalment, on el personal pot exposar-se 

al agent a través de la descarrega del sistema, ja que l’extinció en gasos inerts es realitza disminuint  

l’oxigen, les concentracions de disseny (per una correcta extinció) s’apropen al 40% en volum, per la 

seva part les persones poden suportar com a molt un valor de concentració del 43 % pel que alguns 

agents extintors inerts tenen marges de seguretat del 8% o inclús no tenen. Per la seva part, el Novec 

1230 té marges de seguretat que van del 70 al 142% ja que la concentració de disseny es del 5,6% 

(davant el +-40% dels gasos inerts) i un valor NOAEL (veure taula següent) del 10%.  

 

Pel que fa a la seguretat per les persones en zones ocupades els gasos inerts no es recomanen.   
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Designació de 
marques més 
conegudes del 
mercat. 

Foc 
classe s 

A 
% 

CONC. 
s / ISO 
14520: 
2005 

Incendis 
classe A 

Punt 
7.5.1.3 

% 
CONC. 
s / ISO 

14520:2 
005 

(****) 

Incendis 
classe B 

% 
CONC. 
s / ISO 
14520: 
2005 

NOAEL 
% Conc 
s / ISO 
14520:2 
005 

LOAEL 
% Conc 
s / ISO 

14520:2 
005 

° 
° Abast 
de 
Seguretat 
NOAEL 
en incendis 
classe A 
(***) 

% De marge 
de 

Seguretat 
NOAEL en 
incendis 
classe A. 

Punt 
7.5.1.3 
(***) 

NOVEC 1230 5,30 5,60 5,90 10,00 10,00 89 79 
ARGOTECH 41,90 48,40 51,00 43,00 52,00 3 - 
CEREXEN 40,30 41,50 43,70 43,00 52,00 7 4 
ARGONITE 40,30 45,10 47,50 43,00 52,00 7 - 
INERGEN 39,90 39,90 41,20 43,00 52,00 8 8 

 

Els valors marcats en blau no tenen  cap marge de seguretat per l’ús en zones ocupades. El valor de 

concentració per cada agent extintor per protegir els riscos elèctrics corresponents a la segon 

columna (valor de concetració per el Novec 1230 de 5.6 % v/v).   

- Novec 1230 és el  que millors condicionants mediambientals té:  ODP = 0, GWP = 1 ALT = 5 

dies 

- Novec 1230 no és conductor elèctric fins a 60.000 V  

- Novec 1230 no deixa cap residu sobre cap equip ja sigui paper, components elèctrics, etc.  

El fluid  Novec 1230 no és corrosiu, ni conductiu i s’evapora ràpidament, de forma que no danyarà els 

recursos valuosos tals com aparells elèctrics delicats, controls i equips de navegació. 

Es vaporitza més de cinquanta vegades més ràpidament que l'aigua. A diferència de les escumes i 

pols no deixa residus bruts per netejar, deixant que els sistemes segueixen funcionant. 

Davant  d'una possible descàrrega del sistema, es pot restablir el sistema en un matí o una tarda. Això 

no passa amb els gasos inerts (ni amb cap altre agent exterior), en aquest cas concret ens aniriam a 

prop d’una setmana. El cost per tant de la regarrega serà molt menor.   

El temps d'extinció, en el cas de Novec 1230,  oscil·la  entre 5 i 10 segons. En el cas de gasos inerts és 

60 segons. 

La pressió de l’emmagatzematge en gasos inerts es 200-300 bars i  la de Novec 1230 és com a molt de 

42 bars.  

Per totes aquestes raons Novec 1230 és el agent extintor més adecuat per aquet tipus de sales.   

El sistema d’extinció d’incendis automàtic mediant agent extintor Novec 1230 estarà format pels 

següents elements:  

1.  Cilindre modular de 80 litres de capacitat, sense soldadura, amb acabats RAL 3002, CERTIFICAT 

TPED, equipat amb disc de ruptura, vàlvula de manteniment, tub de succió i cap de transport.  

Vàlvula de descarrega FORCE 500 certificat UL/FM/CE/TPED, amb tap de seguretat davant de 

descarregues. 

Indicador de pressió amb presostat de confirmació de baixa pressió UL/FM/CE, amb carcassa 

de protecció davant cops. C/NC. 
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Etiqueta identificativa del cilindre. 

Equipat amb solenoide mod. SOLEA45 i accionador manual mod. MA3033.  

Suports inclòs. 

� 80 kg agent extintor Novec 1230 carregat a la fàbrica. 

� 1 rosca boixa diàmetre 1  1/4 " per  connexió al cilindre FORCE 500. Connexió NPT. 

� 1  Difusor lateral 180 ° difusor 1 1/2" 

� Canonada de distribució. 

A més el sistema automàtic d'extinció, s’instal.larà medis d’extinció manual, per lo tant serà 

necessaia la instal.lació de dos extintors de mà, un de pols ABC per riscos polivalents i altre de CO2 

per riscos elèctrics 

Nota: Es deuria lliurar càlculs de disseny e isomètrics de la instal.lació.  

 

6.7. SISTEMA DE SEGURETAT I CONTROL D’ACCÉS. 
Atès que el CPD conté els servidors, aplicacions i dades crítiques de l'Ajuntament, és important 

assegurar físicament l’entorn. Es dessitja protegir a l’equipament de robatoris o vandalisme, de danys 

accidentals provocats per personal sense formació adequada per treballar en el CPD, i d’extracció 

d’informació del CPD per part de personal no autoritzat.   

La principal forma de protegir els equips del CPD es controlar qui pot accedir a ells mitjançant 

bloqueig de portes, controls d’accesos i racks  amb tancament. Les càmeres de vídeo vigilància poden 

registrar qui entra o surt del CPD. Finalment, establir unes clares polítiques d’acces garantitzarà que 

només el personal adequat estigui autoritzat a accedir al CPD. 

Com sistemes de seguretat hem inclòs aquells elements que cobriran la sala del CPD de possibles 

problemes d’intrusió de les persones i a més dels possibles fallades dels elements instal.lats en el seu 

interior.  

 

6.7.1. SISTEMA DE CONTROL D'ACCÉS 

El Centre de Procés de Dades concentrarà la major part dels elements de comunicacions així com 

servidors de xarxa i altre elctrónica de l’Ajuntament de Figueres, així com equips del servei de 

l’empresa subministradora de xarxa, elements aquests pels quals s’ha de comptar amb un sistema de 

control i restricció d’accés per evitar la seva possible manipulació per personal no autoritzat.  

Per garantir aquesta condició, així com pel control d'usuaris a través d'un terminal remot - altes, 

baixes, assignacions a grups, horaris, històrics, etc..., s’ha previst un sistema de control d’accés basat 

en doble tecnologia en combinació de lectors biomètrics i proximitat pel control d’accés de les 

portes, i sortida mitjançant polsadors  d’apertura de porta.    

Aquests lectors estaran situats un en l’exterior  de la sala al costat de la porta d’accés principal del 

CPD i el altre en la porta d’accés a la zona IT de l’Ajuntament. 
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La instal·lació del software  inclòs, utilitza un protocol de TCP/IP facilitant la consulta des de qualsevol 

lloc de la xarxa. 

Aquest control d'accés estarà connectat al sistema d’alarmes tècniques de forma que si es  produis 

un accés a la sala no permès – sabotatge – o bé si es quedés qualsevol del les portes obertes per un 

temps superior al programat, llançarien un avís a la central d’alarmes tècniques informant d’aquest 

fet.    

Totes les connexions elèctriques i de dades es realitzaran sota tub de PVC rígid i/o safata metàl·lica 

per garantir la màxima seguretat del sistema davant de possibles actuacions de vandalisme o 

sabotatge.  

Es donarà servei de xarxa per la connexió amb el sistema general de l’edifici i s’alimentarà 

elèctricament des dels embarrats de SAI amb el seu corresponent protecció individual.   

 

6.7.2. SISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA 

L’objectiu d’aquesta instal.lació es tenir un control visual del personal que accedeixi al CPD. Tot i que 

el control d’accés real a la sala es fa mitjançant el sistema de control d’accés a través de la lectura 

biomètrica, les càmeres ens ajuden a completar el sistema informant de si qui accedeix ho fa amb 

personal no autoritzat.  

Per la gestió de Video vigilància (CCTV) en la sala, s’ha previst la instal.lació de 2 càmeres IP, amb una 

resolució de 2 megapíxeles (1920x1080), lent varifocal de 2,8 a 12mm, detecció de moviment, 

longitud visible IR15m. 

Les càmeres tindran alimentació POE, de forma que no es necessari fer una instal.lació elèctrica 

específica per portar corrent fins l’ubicació de les mateixes, d’aquesta manera tenim una flexibilitat 

especial i un estalvi de costos importants. 

6.7.3. SISTEMA D'INTRUSIÓ 

Actualment l’accés a l'edifici es realitza per la porta principal d’aquest, que dona accés a l’oficina de 

turisme.   

L'Ajuntament per donar accés al CPD sense tenir que passar per la zona de l’oficina de turisme, 

principalment en horaris de no apertura, vol habilitar un altre porta existent en el lateral de l’edifici 

que ens donaria accés directe a la sala on s’ubicarà el nou CPD.   

Per això s’ha d’instal.lar un teclat de control d’accés connectat amb la central d’intrusió de l’edifici. 

Aquest teclat, així com l'existent, haurà de poder armar i desarmar indistintament les zones 

delimitades per poder accedir al CPD o bé de tot l’edifici. 

Aquestes feines es coordinaran i realitzaran mitjançant l’empresa de seguretat encarregada del 

sistema d’alarmes e intrusió de l’edifici.  

6.7.4. SISTEMA DE DETECCIÓ DE LÍQUID 

Les fuites de líquids representen un risc important en les sales d'informàtica i telecomunicacions, així 

que és gairebé indispensable la instal·lació d'un sistema de localització de fugues de líquids en 

aquestes instal.lacions, per aquest motiu s’ha previst la instal.lació d’un sistema de localització 
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puntual que garanteixi una solució adaptada aquest riscos, permeten la detecció i localització 

immediata de qualsevol presència anòmala de líquids.  

Per això s’instal.larà tres sondes de detecció de fugues de líquids, dues de les quals sota dels equips 

de climatització i un altre en la zona de Xarxa Oberta.  

A l’igual que el sistema de control d’accés, aquest sistema tindrà una connexió amb el sistema 

d’alarmes tècniques de forma que si es produeix una fuita o detecció d’aigua, llançaria un avís al 

nostres sistema de gestió del CPD. 

 

6.8.SISTEMA DE GESTIÓ I MONITORIZACIÓ DEL CPD 
Per una bona gestió del CPD es fa necessari la instal.lació d’un sistema de gestió d’alarmes i 

monitorització dels equips instal.lats.  

Aquest sistema ens permetrà gestionar tots els dispositius des de una plataforma única, ser 

accessible des de el navegador web, enviar notificació per email, i/o altres medis on-line, a més de 

ser capaç d’arxivar incidències e històrics.   

Per això s’ha previst instal.lar un sistema d’alarmes tècniques de gestió i monitorització per tot el 

CPD, pel seu control davant qualsevol tipus d’incidència que pot succeir en el seu interior. Existiran 

una sèrie d’elements per tenir controlats el paràmetres de la sala com: 

Sondes d’humitat per tenir controlat en tot moment el percentatge d’humitat del CPD, i que aquesta 

sigui la més óptima pel treball del equips informàtics.  

Sondes de temperatura per poder tenir controlat en tot moment que el ambient sigui l’adequat pel 

treball dels equips informàtics.  

Contacte magnètic en les portes per controlar que estiguin tancades i no es produeixin pèrdues en el 

sistema de climatització, accés de persones no autoritzades, etc.   

Contactes d’estat del quadre elèctric del CPD. 

A més de rebre totes les senyals, el sistema d’alarmes gestionarà les alarmes generades pels propis 

equips de climatització, equips de sistema d’alimentació ininterrumpida, grup electrogen, sistema de 

protecció contra incendis, sistema de detecció de fuita de líquids, PDU gestionables, analitzador de 

xarxes en quadre commutació automàtica etc. 

L’equip consisteix en una centraleta que permetrà visualitzar mediant WebBrowser les senyals 

monitoritzades. A més es podrà configurar l’enviament de correus electrònics a direccions establertes 

en cas d’alarma.  

La central d’alarmes s’instal.là en un armari específic dintre del CPD i rebrà alimentació elèctrica del 

SAI.  

 

S’integraràn en el sistema les següents senyals: 

- 1 Sonda de Temperatura i Humitat en frontal dels racks.  
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- 2 Sondes de Temperatura i Humitat en la  trasera dels racks 

-           2 Sondes de Temperatura  Humitat en la zona tècnica de la Xarxa Oberta 

- 1 Sonda d’inundació amb tres deteccions puntuals (una única senyal d’alarma mitjançant 

contacte sec). 

- Alarma general, avaria i extinció disparada, del panell d’extinció d’incendis del CPD (contacte 

sec)   

- Alarma unitats de climatització. S’instal.larà en les unitats existents una targeta de reles que 

permetrà obtenir mitjançant contactes secs la senyal d’alarma.  

- Alarmes de SAIs (contacte sec) 

-  Alarma de grup electrogen 

-  Contactes magnètics de portes obertes. 

-         Monitorització e integració de les PDUs. 

A més el sistema podrà integrar mitjançant SNMP, l’analitzador de xarxes elèctriques del quadre i els 

SAIs. 

El sistema ha de permetre la integració de gràfics personalitzables, siguent escalable mitjançant 

llicenciament per poder migrar de forma fàcil a un futur DCIM, admetén múltiples protocols i 

dispositius, com Modbus, SNMP i OPC.  

 

6.9. RACK SERVIDORS I DE COMUNICACIONS 

Per facilitar la futura migració d’equips des de l’actual CPD a les noves instal.lacions, es deixaran 

instal·lats 4 nous racks dintre del CPD tant per instal.lació de servidors i equips IT com 

comunicacions, pel que aquests racks deuen de ser lo més polivalents possibles, donant l’opció de 

poder instal.lar en ells la majoria d’equips actuals del mercat.  

Tenint en compte les dimensions del CPD i per poder mantenir la polivalència tant per armaris de 

servidors com de comunicacions, aquests nous racks deuen tenir una amplada de 750mm. La 

mesura total del racks han de ser:  

3 Racks de 750x1000x42U 

1 Rack de 750x1200x42U 

Els quatre racks seran de la mateixa marca per mantindrà una homogenietat en la instal.lació i 

deuran complir amb les següents característiques:  

- Ample 750mm i 42U d’alçada.  

- Terra i sostre continu en xapa amb 3 obertures, tant en terra com en sostre pel pas d’ 

instal.lacions. Aquestes obertures permeten instal.lar accessoris estàndars que ens doni la 

possibilitat o bé de cegar el rack o bé instal.lar pasacables de raspalls per evitar pèrdues en la 
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refrigeració  en el pas del cablejat.( Els racks es subministraran amb tapes cegues en les 3 obertures  

del terra i amb pasacables de raspall en les 3 obertures del sostre).  

-  Barres davanteres i posteriors  de 19” ajustables de forma continua en tota la profunditat del 

bastidor. Barres de 19” exteses fins el lateral del rack. Cada barra davantera i posterior inclou 3 

troquels de 1 U 19” en orientació vertical.    

- El rack admet la instal.lació de safates de carrega de fixació lateral sense fixació a la part 

davantera de les 19”.   

- Portes frontal i posteriors microperforades mitjançant sistema Air Deflector que millora 

l’entrada de l’aire de refrigeració. Compta amb dos portes posteriors per facilitar l’accés.     

- Tancament amb joc de barres i sistema de tancament a tres punts. Mitg, superior e inferior.  

- Tapes laterals amb possibilitat d’obertura mitjançant medis mecànics simples. 

- El rack admet la instal.lació de safates vertical de gestió de cablejat en qualsevol punt de la 

seva profunditat. Les safates podran fixar-se fins en 6 punts al llarg de l’altura del Rack. Es podrà 

desplaçar de manera continua sense salts per punts. S’incluirà 2 safates verticals posteriors de 42U 

per gestió de cablejat e instal.lació de regletes elèctriques. Les safates podran fixar-se fins en 6 

punts al llarg de l’alçada del Rack. Es podran desplaçar de forma continua sense salt per punts.   

- Cablejat de posada a terra de bastidor, xapes laterals i portes davanteres i posteriors.  

- Capacitat de carrega de fins a 1.500kg 

- Disposa de 4 niveladors i 4 rodes fins 70kg /roda. 

- Pintat en color negre RF-9913-XW mitjançant pintura en pols textuaritzada.  

 

6.10. ENLLAÇ DE FIBRA ÒPTICA 

Els serveis informàtics de l’Ajuntament de Figueres compten amb una distribució de fibres òptiques 

que enllaça els diferents edificis que gestiona.  

En l’actualitat existeix un enllaç de 24 fibres a l’edifici de l’Escorxador, però una vegada construït el 

nou CPD aquest enllaç es fa insuficient donades les noves necessitats de comunicació de  

l’Ajuntament de Figueres.  

Per aquest motiu s’ha d’instal.lar un nou enllaç de 48 fibres SM (monomode) des de el rack de 

distribució que actualment té l’Ajuntament en una cambra soterrada en la zona de les Rambles fins 

el nou CPD.  

El recorregut d’aquest fibra serà des de el rack de distribució per la zona de la riera sota la Rambla 

fins unes arquetes ubicades en la Plaça de l’Escorxador i d’aquí fins el rack del CPD.  

Des de el rack de distribució serà necessari instal.lar dos tubs d’acer flexible de M63 fins el inici de la 

riera per canalitzar la fibra fins aquest punt.  
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Un dels tubs es deixarà com reserva amb un cable de guia en el seu interior i per l’altre es conduirà 

la fibra deixant altre cable guia per futures ampliacions.  

Per la zona de la riera la fibra anirà directament fixada al sostre en la seva part superior ( més de 3 

metres d’alçada), fins el punt de bifurcació des d’on existeix canalitzacions sota 2 tubs fins el quadre 

de comunicacions ubicat en la planta baixa de l’edifici, un dels tubs està utilitzat per la fibra existent. 

Siguent aquest el tub que s’ha d’utilitzar per instal.lar la nova fibra deixant també una guia cable per 

futures instal.lacions, l’altre es reserva i es deixarà com tal per futures instal.lacions.  

 

                  Detalle riera sota rambla 

 

                       Detalle arqueta exterior 

Des de el quarto  de comunicacions es pujarà al CPD pel patinillo d’instal.lacions. 

S’estimen una longitud de l’enllaç de fibra d’uns 510 metres, d’aquests 470m discorren per la riera 

fins l’arqueta exterior davant de l’edifici i els 40 metres restants per dintre de l’edifici fins el rack del 

CPD.   

A més es realitzarà un enllaç amb les mateixes característiques, es a dir, enllaç de 48 fibres SM 

(monomode), des de el rack existent en la planta baixa, en el quarto de telecomunicacions,  amb el 

nou rack a instal.lar al CPD. 

Tots els enllaços finalitzaran en panells de 19” per 24 fibres LC dúplex.  
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Una vegada finalitzat el nou CPD aquest serà el node central des d’on es donarà servei a totes les 

comunicacions de l’Ajuntament, per això s’han de deixar en el rack del CPd 2 panells 19” equipats 

per 24 fibres LC dúplex, cada un, per dos futures anelles a instal.lar.   

 

La fibra a instal.lar deura complir amb les següents característiques:  

Mànega de 48 fibres SM (monomode) per exterior amb protecció antirosegador i antihumitat, amb 

CPR en vigor.  

Panells de fibra òptica 1U 19” amb suport de fins 24 LC dúplex, que permetin la migració a sistemes 

intel·ligent basat en RFID.  

Conectors de fibra òptica LC SM amb pèrdues de inserció (IL) ≤ 0.50dB i perduda de retorn (RL) ≥ 

45dB. 

Posibilitat d’utilització de “latiguillos” LC Quick Release Uniboot de diàmetre no superior a 1,4mm.  

Reflectometries de totes les fibres amb entrega d’informe de resultats mitjançant utilització 

d’equips OTDR.  

El fabricant de cablejat ha de permetre incrementar el grau de protecció IP, a IP54 o IP67, si es 

requereix en alguns ports crítics ubicats en zones amb possibles concidions abruptes.  

El fabricant del cablejat ha de donà una garantia de 25 anys.  

El fabricant disposarà de les ISOs de les seves fàbriques en vigor.  

L’instal.lador del cablejat deurà ser partner autoritzat del fabricant i aportarà la garantia dels 25 

anys a més de les ISOs del fabricant.  

Nota: El accés a la riera es pot fer de forma peatonal i amb vehicle.  

Tot i que el accés a la riera son practicables per vehicles, aquest deu ser tot terreny amb tracció 4x4, 

ja que la rampa d’accés i sortida és d’un gran desnivell i els vehicles normals no son capaços de 

sortir.  
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7. GARANTIA I MANTENIMENT 

7.1. GARANTIA.  

Durant el termini de garantia (1any) se substituiran o repararan tots els elements de la instal.lació 

que pateixin averies no imputables al mal ús.  

El servei incluirà: desplaçament, mà d’obra, components de reposició i elements consumibles.  

Aquesta garantia inclou un servie de tele-asistèmcia (telefònica, correu electrònic, Internet), cobrint 

almenys la jornada laboral habitual.  

Totes les reparacions se realitzaran in-situ, bé per reparació del component, quant no comporten 

disminució de la fiabilitat ni de les prestacions, o bé per substitució del component avariat.   

L’aplicació de la garantia eximeix de responsabilitat al licitant per causes de força major com 

disturbis o catàstrofes naturals, incorrecta manipulació del client o de terecers, maltracte dels 

equips, tormentes i llams.   

7.2. MANTENIMENT. 

L’empresa adjudicatària prestarà durant els dos primers anys un servei de manteniment preventiu i 

correctiu ( durant el primer any el manteniment correctiu estarà inclòs en la garantia a excepció del 

grup electrogen). El segon any es farà en funció de lo que estableixi el contracte.  

En el manteniment preventiu es realitzaran una sèrie de visites periòdiques per la revisió de les 

instal.lacions per preveure incidències en el CPD, per aquesta manera assegurar la continuïtat del 

servei ofert, aquestes visites seran en horari laboral i el número de visites anirà en funcios de la 

instal.lació a mantenir.  

7.2.1. MANTENIMENT INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA.  

El servei de manteniment pel sistema elèctric ha d’abastar les línies d’alimentació al CPD, tant de 

xarxa com de grup, protecció magnetotèrmica en quadre general de l’edifici i quadre del CPD i el 

seus circuits elèctrics, així com les canalitzacions i elements d’enllumenat.  

Es planificarà una visita anual de manteniment preventiu per la instal.lació elèctrica.  

Les tasques a realitzar al menys seran les següents: 

• Inspecció visual de les instal.lacions.  

• Visualització de l’estat dels equips.  

• Visualització dels equips de protecció.  

• Comprovació connesions de terra en tots els equips.  

• Comprovació d’equilibrat de fases, anotar RSTN. 

• Comprovació d’Amparatge.  
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• Comprovació de les regualicons tèrmiques.  

• Comprovació de proteccions diferencials.  

• Comprovació de descarregadors i fusibles.  

• Comprovació d’identificació d’elements i cables.  

• Comprovació de canalitzacions (estat, tapes, ...) 

• Comprovació de l’estat dels conductors i connexionat.  

• Estat de la documentació (plànols de desenvolupament). 

• Verificació de tensions i calibració d’instruments de mesura del quadre.  

• Neteja dels quadres per aspiració.  

• Estudi termogràfic del quadre i elements crítics (un al any).  

• Inspecció visual de l’estat dels cables de potencia i comprovació del seu allotjament a 

l’interio de les safates de forma ordanda.  

• Inspeció visual de l’estat exterior e interior de la safata de la línia d’alimentació del CPD i de 

les safates que distribueixen per l’interior del CPD.  

•  Comprovació de l’estat dels cables d’alimentació als racks i cables de senyalització.  

• Comprovació de l’estat dels cables d’alimentació als equips intal.lats en els racks. 

• Comprovació de connexió a terra de totos els racks i elements metàl.lics.  

• Comprovació i estrenyi de borns, reles, etc.  

• Comprovació de l’estat de l’estructura del quadre.  

• Comprovació de l’estat de la pintura del quadre.  

• Revisió de línies d’alimentació al quadre del CPD.  

• Revisió sistema de commutació quadre del CPD. 

• Medició de les diferents magnituds del subministre elèctric.  

• Comprovació de la xarxa de terra i de les seves connexions.  

• Verificació de desequilibris.  

 

7.2.2. MANTENIMENT GRUP ELECTROGEN.  

Se planificarà dos visites anuals de manteniment preventiu per la instal.lació del grup electrogen .  

Les tasques a realitzar com a mínim seran las següents: 

• Comprovació visual de l’estat.  

• Verificació senyalització.  
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• Verificació carregador de bateria.  

• Verificació de funcionament.  

• Revisió del sistema d’alimentació de combustible.  

• Verificació sonda de nivell.  

• Verificació circuit de control i commutació.  

• Verificació electrobombes.  

• Verificació vàlvules.  

• Purgat del circuit.  

• Revisió mecànica del Grup en modo “Stop”.  

• Verificació del nivell de líquid refigerant.  

• Verificació nivell d’oli en el càrter i estat dels filtres d’oli.  

• Verificació funcionament maniobra d’arrancada.  

• Canvi d’oli , filtres i fungibles. (Una vegada a l’any). 

 

7.2.3. MANTENIMENT SISTEMA D’ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA.  

Es planificarà una visita anual de manteniment preventiu per la instal.lació dels SAIs.  

Es descriuen els punts que com a mínim ha de cobrir el pla del servi de manteniment dels SAIs: 

• Comprovació visual de l’estat.  

• Neteja de l’entorn.  

• Temperatura i humitat del SAI.  

• Temperatura i humitat de les bateries inspecció visual i neteja.  

• Comprovació conectors e interruptors.  

• Comprovació plaques de control.  

• Comprovació fils i cables.  

• Comprovació condensadors i bobines.  

• Comprovació filtres i ventiladors de refredament.  

• Comprovació bateries, revisió per element. 

• Elements de protecció i by-pass. 

• Medicions i calibració per element.  

• Verificació tensions d’entrada (Vca). 

• Verificació corrents d’entrada (Aca). 
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• Verificació frequencies d’entrada (Hz).  

• Verificació tensions de sortida (Vca). 

• Verificació corrents de sortida (Aca).  

• Verificació de frecuencia de sortida (Hz). 

• Verificació de càrregues de sortida (KW;KVA). 

• Verificació del factor de potència.  

• Verificació tensions by-pass (Vca).  

• Verificació corrents by-pass (Aca).  

• Verificació freqüències by-pass (Hz) rendiment de les bateries.  

• Revisió control avançat bateries.  

• Revisió carrega flotant (Vcc). 

• Prova de descarrega de bateria.   

• Corrent limitació rectificador (Aca). 

• Corrent carrega bateria (Acc).  

• Verificació estat general. 

 

 

7.2.4. MANTENIMENT SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.  

Es planificarà quatre visites anuals de manteniment preventiu per la instal.lació de protecció contra 

incendis.  

Es detallen els punts que com a mínim ha de cobrir el pla del servei de manteniment del sistema de 

protecció contra incedins: 

• Verificació dels components del sistema, especialment els dispositius de tret i alarme.  

• Comprovació que els filtres del agent exterior o rociadors estiguin en bon estat i lliures 

d’obstacles pel seu correcte funcionament.  

• Comprovació de l’estat de la càrrega. 

• Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, ..., en els sistemes amb indicadors de 

control.  

• Comprovació de l’estat de l’agent extintor.  

• Comprovació del funcionament dels detectors.  

• Comprovació del funcionament dels polsadors.  
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• Comprovació del funcioament dels actuadors de tret de l’extinció.  

• Simulacres d’alarmes reals en diversos punts de la instal.lació provcades de forma aleatòria.  

• Revisió del sistems d’extinció automàtica , incluent, filtres, tuberies, bateries i manòmetres.  

• Revisió de mitjans d’extinció manual.  

• Accessibilitat.  

• Estat de conversació.  

• Inspecció de filtres, vàlvules, etc.  

• Pes i pressió del sistema d’extinció (una vegada al any).  

• Retimbrat d’extintors si fos necessari, en aquest cas deuen propocionar-se extintors de 

substitució durant el mateix.  

   

7.2.5. MANTENIMENT SISTEMA DE SEGURETAT I MONITORITZACIÓ. 

 Es planificarà una visita anual de manteniment preventiu per la instal.lació de seguretat i 

monitorització. 

Es detallen els punts que al menys ha de cobrir el pla del servei de manteniment del sistema de 

seguretat i monitorització.  

• Verificació dels components del sistema.  

• Comprovació del funcionament de les sondes de temperatura, detecció de líquids, etc.  

• Verificació de recepció d’alarmes del sistema de monitorització. 

• Verificació del correcte funcionament de la transmisió d’alarmes, enviament d’emails, etc. 

• Verificació del correcte funcionament i enfocament de les càmeres IP.  

• Verificació i comprovació del sistema de control d’accés, tant software com hardware, així 

com dels tancaments elèctrics de les portes.  

  

8. DOCUMENTACIÓ FINAL I FORMACIÓ.  

Una vegada finalitzades les instal.lacions i verificat correctament el seu funcionament l’empresa 

adjudicatària deurà entregar a l’Ajuntament tota la documentació final de la instal.lació, així com 

una jornada de formació de nivell usuari de cada una de les instal.lacions realitzades al personal que 

s’indiqui.  

La documentació incluirà com a mínim: 

• Memòria tècnica de la instal.lació, en format Word i Pdf, amb la descripció de cada uns dels 

subsistemes contemplats en el plec i les mesures de contingència contemplades.  
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• Esquemes generals del sistema en format CAD i Pdf, direfenciats per cada uns dels 

subsistemes contemplats.  

• Pl’anols detallats de la instal.lació, de tipus constructiu en forma CAD i Pdf, diferenciats per 

cad un dels subsistemes contemplats.  

• Inventari del equipament instal.lat i especificacions tècniques per cada un dels elements del 

sistema contemplat en el plec.  

• Document que detalli les configuracions i parametritzacions realitzades per cad un dels 

sistemes.  

• Manuals dels equips, i funcionament de les instal.lacions.  

• Documentació del pla de garantia i manteniment associat.  

• Legalització de les instal.lacions realitzades que ho requereixin.   

 

   

9. PLANIFICIACIÓ DEL PROJECTE.  

9.1. ARRANCADA DEL PROJECTE. 

Una vegada confirmada l’adjudicació del contracte, tindrà lloc una runió que servirà d’arrancada del 

projecte i en la que es concretarà el calendari i els possibles condicionants externs a tindra en 

compte en l’ejecució del projecte, tant en la fase 1 com en fase 2. 

9.2. REPLANTEIG D’OBRA. 

Durant aquesta fase, en coordinació amb els responsables, s’efectuarà la revisió detallada de tots els 

punts relatius al projecte, donant cabuda a aquelles modificacions o variants que des de la 

presentació d’aquesta proposta fins el començament de la implantació puguin tenir lloc.  

Es visitaran les instal.lacions per conèixer de primera mà els detalls, condicionants i l’emplaçament 

dels equips a instal.lar.  

9.3. REVISIÓ DE LA PLANIFICACIÓ. 

Es realitzarà una revisió detallada de la planificació del projecte tinguen en compte el replanteig 

d’obra i els possibles nous condionaments externs.  

9.4. APILO DE MATERIALS. 

Es realitzarà l’apilo de tots els materials i equipaments dels fabricants necessaris per l’ejecució del 

projecte. Alguns equips presenten terminis d’entrega llargs.  

Es realitzarà la coordinació en l’entrega d’equipament amb el proveïdor que realitzi el 

subministrament de material i assegurarà que es compleixin els terminis d’entrega establerts.  
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9.5.INSTAL.LACIÓ D’OBRA CIVIL. 

En aquestpunt es realitzaran les següents feines.  

• Retirada del conducte de ventilació.  

• Trasdosat de pladur en paret. 

• Col.locació de portes.   

• Instal.lació de reixa de separació d’espais.  

• Canalitzacions i passos d’instal.lacions a través de parets.  

• Adecuació de passos, segellat i tractament ignífug.  

• Pintura de la sala.  

• Neteja de la sala.  

  

9.6. INSTAL.LACIÓ DEL SISTEMA D’ELECTRICITAT.  

En aques punt es realitzaran les següents feines.  

• Estudi de la instal.lació elèctrica.  

• Confecció del quadre.  

• Instal.lació del quadre.  

• Instal.lació de canalitzacions.  

• Connexió amb Grup.  

• Instal.lació de SAIs.  

• Instal.lació de circuits elèctrics i connexionat.  

• Instal.lació de PDUs. 

• Instal.lació i reubicació de lluminàries.  

• Posta en marxa i proves.  

 

 

9.7. INSTAL.LACIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ. 

En aquesta fase es realitzaran les següents feines: 

• Estudi d’ubicació de màquines definitives.  

• Instal.lació de tuberies frigorífiques i desaigües.  

• Instal.lació d’unitats exterios.  
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• Instal.lació de climatitzadores interiors.  

• Connexionat.  

• Posta en marxa i proves.  

 

9.8. INSTAL.LACIÓ SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.  

En aquesta fas es realitzaran le següents feines.  

• Instal.lació del sistema de detecció.  

• Instal.lació del sistema d’extinció.  

• Posada en marxa i proves.  

 

9.9. INSTAL.LACIÓ DE RACKS.  

En aquesta fase s’instalaran i col.locaran els armaris en la sala segons la disposició acordad amb el 

client i depenent de la instal.lació del cablejat i del clima.  

 

9.10. INSTAL.LACIÓ D’ENLLAÇ DE FIBRA. 

 En aquesta fase es realitzaran les següents feines.  

• Instal.lació de l’enllaç de fibra.  

• Certificació del cablejat i proves.  

 

9.11. INSTAL.LACIÓ DEL SISTEMA DE SEGURETAT. 

En aquesta fase es realitzaran les següents feines: 

• Instal.lació de les càmeres CCTV.  

• Instal.lació dels controls d’accés.  

• Programació, posada en marxa i proves.  

 

9.12. INSTAL.LACIÓ DEL SISTEMA DE MONITORITZACIÓ. 

En aquesta fase es realitzaran les següents feines: 

• Instal.lació de sondes.  

• Instal.lació de la unitat gestor i connexionat de les sondes, equips i senyals.  

• Parametritació de l’eina de gestió.  
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• Programació, proves i posada en marxa.  

 

9.13. DOCUMENTACIÓ FINAL DEL PROJECTE.  

En aquesta fase d’elaborarà i lliurarà la documentació final de projecte i curs de formació al personal 

de l’Ajuntament.  
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10. DIAGRAMA DE GANTDIAGRAMA DE GANT.  
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11. VALORACIÓ ECONÒMICA DEL PROJECTE 

En aquesta part del document facilietem una descripció i valoració de les solucions proposades per 

donar cobertura a les necessitats indicades en la memòria descriptiva.  

11.1. VALORACIÓ FASE 1.  

 

 

NatC Un. Resum Quantit. Preu/u Total 

Capítol   FASE 1       

Capítol   ACTUACIONS PRÈVIES I DEMOLICIONS       

Capítol   AP INSTAL.LACIONS       

Partida   DESMUNTATGE CONDUCTE DE VENTILACIÓ 1,00 474,55 474,55 

     Partida alçada correponent al desmuntatge del conducte circular 
metàl.lic, muntat sobre suports, amb medis manuals, càrrega manual 
sobre camió contenidor. 

      

    Total partida AP INSTAL.LACIONS 1,00 474,55 474,55 

            

    Total ACTUACIONS PRÈVIES 1,00 474,55 474,55 

            

Capítol   OBRA E INTERIORISME       

Capítol   TANCAMENTS I DIVISIONS       

Partida m2 REVESTIMENT DE PARETS TRASDOSAT DE PLADUR RF. 9,00 90,91 818,19 

    Subministrament  e instal.lació de trasdosat vertical autoportant de 
pladur en la paret  del fons de la sala CPD, des del forjat  superior A una 
alçada de 2,5 metres. Realitzat amb perfileria de 46 i doble  placa foc 
15. Instal.lació de cinta i estesa  de les mateixes amb pasta de pladur,  
acabat totalment preparat pel seu  posterior pintat.  

      

Partida u PORTA RF 1,00 1.179,82 1.179,82 

    Porta tallafocs pivotant d’acer homologat, EI2 90-C5, segons UNE-EN 
1634-1, d’una fulla de 63mm d’espessor, 800x2050 mm de llum alçada 
de pas, per un forat d’obra de 900x2100 mm, acabat lacat de color 
blanc format per 2 xapes d’acer galvanitzat de 0,8 mm d’espessor, 
plegades, ensamblades i muntades, amb cambra intermitja de llana de 
roca d’alta densitat i plaques de cartó  guix, sobre cèrcol d’acer 
galvanitzat de 1,5 mm d’espessor amb junta intumescent i garres 
d’anclatge a obra, incloent tres bisagres de doble pala regulables en 
alçada, soldades al marc i cargolat a la fulla, segons UNE-EN 1935, 
tancament elèctric per tancament a un punt, escuts, cilindre, claus i 
manovelles antienganx RF de nylon color negre. S’inclou p.p.  d’obra 
civil necèssaria per instal.lació de la mateixa, segons especificacions en 
memòria tècnica.  

      

    Total TANCAMENTS I DIVISIONS 1,00 1.998,01 1.998,01 

            

Capítol   PINTURES I TRACTAMENT ESPECÍFICS       

Partida m2 PINTURA PLÀSTICA LLISA SOBRE PARÀMETRES VERTICALS.  90,00 16,22 1.459,80 

    Pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre 
paraments verticals interiors mà de fons i dues mans d'acabat 

      

    Total partida PINTURES I TRACTAMENTS ESPECÍFICS 1,00 1.459,80 1.459,80 

            

Capítol   VARIS       

Partida u CONTENIDORS I TRANSPORTS 1,00 327,27 327,27 

    Contenidors, llicències necesaries i transports a abocadors de tots 
aquells elements desmantellats o deixalles de l’obra.  

      

Partida u NETEJA D'OBRA 1,00 482,95 482,95 

    Neteja d'obra necessàries en el desenvolupament de la mateixa així 
com elements aïllant de pols com a plàstics, etc. 

      

Partida   SEGELLAT IGNÍFUGS.  1,00 681,82 681,82 

    Partida alçada corresponent als treballs de segellat ignífug del pas 
d’instal. lacions així com obertures, pintat mitjançant pintura ignífuga 
intumescent per estructures metàl. liques i bigues que es veuen 
afectades o es troben sense aquesta protecció.  

      

Partida u AJUDA DE PALETA PER INSTAL.LACIONS 1,00 426,14 426,14 

    Partida alçada d’ajudes de plaleta per instal.lacions.        

    Total partida VARIS 1,00 1.918,18 1.918,18 
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    Total OBRA E INTERIORISME 1,00 5.375,99 5.375,99 

            

Capítol   INSTAL.LACIONS       

Capítol   ELECTRICITAT       

Partida u QUADRE GENERAL CPD. 1,00 5.864,84 5.864,84 

    Subministrament e instal. lació del quadre GENERAL del CPD de mando i 
protecció, autoportant, per una tensió d’aïllament 1.000V. Valor eficaç 
corrent de curtcircuit de 50 KA amb un valor màxim de curtcircuit de 
85KA segons les normes UNE-EN 60439.1.  Realitzat en xapa 
electrocincada de 1 a 2 mm d’espessor. Amb una porta plena, totalment 
cablejada i mecanitzada per encabir en el seu interior, commutació 
motoritzada Xarxa-Grup, protecció general, descarregador de 
sobretensions, analitzador de xarxes, proteccions d’entrada, sortida i 
by-pass per 1 UPS de 8 Kva. Protecció per circuits de corrent per equips 
IT, equips de climatització i elements de seguretat, tot això 
perfectament muntat i conexionat.  
- Construït segons REBT yNET/ IEB-42.  
- Quadre elèctric amb porta plena y pany.  
- Mesurada l’unitat totalment instal·lada i funcionant.  
- Muntatge en superfície.  

      

Partida m LÍNIA ALIMENTACIÓ QUADRE CPD. 35,00 15,94 557,90 

    Subministrament e instal. lació de la línia d’alimentació trifàsica del 
quadre de CPD, des del quadre general de l'edifici, realitzada amb 
cables unipolars RZ1-K (AS) 0,6/1KV de 4X25+TT, no propagadors del 
incendi, lliures d’halògens i baixa emissió de fums. Segons UNE 21123-4, 
inclòs part proporcional d’elements de connexió, caixes de registre, 
terminals, accessoris, ajudes i medis auxiliars. Connexionat d’acometida 
en quadre general de baixa tensió. Longitud aprox. 35m.  

      

Partida m LÍNIA ALIMENTACIÓ GRUP ELECTROGEN. 35,00 19,48 681,80 

    Subministrament e instal. lació de la línia d’alimentació trifàsica del 
Grup Electrogen a quadre del CPD, realitzada amb cables unipolars RZ1-
K (AS) 0,6/1KV de 4X25+TT, no propagadors de l’incendi, lliures 
d’halògens i baixa emissió de fums. Segons UNE 21123-4, inclòs part 
proporcional d’elements de connexió, terminals, accessoris, ajudes, 
medis auxiliars i connexionat de línies en tots dos extrems. 
En aquesta partida s’inclou subministramenti estesa de línia elèctrica 
pel serveis auxiliars de grup format per cable multipolar RZ1-K (AS) 
0,6/1KV de 5x2,5mm2. Longitud aprox. 35m.  

      

Partida u PROTECCIÓ QUADRE CPD 1,00 642,19 642,19 

    Subminstrament e instal.lació de protecció magnetotèrmica en quadre 
general del edifici per donar servei a la línia d’alimentació del quadre 
del CPD.  
S’instal.larà en aquest quadre una protecció de 4x63A, equipat amb 
diferencial regulable tipus RH99. 
Mesurada l’unitat totalment instal.lada i connexionada, inclòs p.p de 
material auxiliar i accessoris de connexió.  

      

Partida u CIRCUIT RACK 16 AMPERS 4,00 59,24 236,96 

    Subministrament e instal. lació de circuit monofàsic de 16A amb servei 
de SAI per donar servei al Rack. Realitzat amb cable multiconductor 
d’aïllament UNE RZ1-K 06/1KV lliure d’halògens de 3x2,5mm2 de secció 
nominal, incloent la part proporcional de borns de connexió i resgistre, 
peces especials, mà d’obra de muntatge, acabat en base aerea tipus 
cetac de 2x16+TT. Construït segons NTE-IEB, R.E.B.T. 
Mesurada l’unitat des del quadre de distribució del CPD fins cadascuna 
de les bases.  

      

Partida u LÍNIA ALIMENTACIÓ SAI 1,00 79,83 79,83 

    Subministrament e instal. lació d’acometides elèctriques per entrades i 
sortida de SAI realitzant mitjançant cable RZ1-K de 4x10mm +TT 0,6/ 
1KV. Totalment instal.lat fins i tot p.p de materials auxiliars. Mesurada 
la unitat totalment instal. lada.  

      

Partida u CIRCUIT CENTRAL D’INCENDIS  1,00 103,63 103,63 

    Subministrament e instal. lació del circuit elèctric, per donar servei a la 
central d’incedis del CPD, fins i tot p.p de canalització sota tub PVC rígid, 
caixes de registre, mitjançant cablejat elèctric amb mànega d’aïllament 
RZ1K 0,6/1DV de 3x2.5mm2 de secció nominal. Mesurada l’unitat des 
del quadre elèctric fins la central d’incendis. 

      

Partida u CIRCUIT CONTROL D’ACCÉS  1,00 103,63 103,63 

    Subministrament e instal. lació del circuit elèctric, per donar servei al 
sistema control d’accés, fins i tot p.p de canalització sota tub PVC rígid, 
caixes de registre, mitjançant cablejat elèctric amb mànega d’aïllament 
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RZ1K 0,6/1DV de 3x2.5mm2 de secció nominal. Mesurada l’unitat des 
de el quadre elèctric fins el sistema de control d’accés.  

Partida u CIRCUIT ELÈCTRIC PER A/A DE LA SALA CPD  1,00 291,49 291,49 

    Subministrament e instal. lació del circuit elèctric, per donar servei a les 
unitats exteriors dels equips de climatització de la sala de CPD. Fins i tot 
p.p. de canalització i caixes de registre, cablejat elèctric amb mànega 
d’aïllament RZ1-K 0,6/1KV de 5x4 mm2 de secció nominal. Mesurada 
l’unitat totalment instal·lada i connexionada. Longitud aprox. 30m.  

      

Partida m CANALITZACIÓ SAFATA METÀL.LICA  200X60 18,00 20,08 361,44 

    Subministrament, instal. lació i muntatge de safata de xapa metàl.lica 
perforada amb bord de seguretat perfilat, base perforada i embotida, 
fabricada a partir de xapa d’acer al carbono segons UNE-EN 10327:07, 
dissenyat per suportar carregues elevades. Dimensions 200x60 mm, 
amb certificat d’assaig de resistència al foc E60, segons DIN 4102-12, 
acabat anticorrosiu galvanitzat Sendzimir segons UNE-EN10327. 
Incloent part proporcional del suports i altres accessoris necessaris per 
la seva instal.lació. Tot això d’acord amb la norma UNE- EN-61537 
segons Marcat N de AENOR. 

      

Partida m CANALITZACIÓ SAFATA METÀL.LICA GALVANITZADA  200X60 – 
EXTERIOR. 

12,00 21,50 258,00 

    Subministrament, instal.lació i muntatge de safata de xapa metàl.lica 
perforada, amb bord de seguretat perfilat, base perforada i embotida, 
fabricada a partir de xapa d’acer al carboni segons UNE-EN 10.130.:08, 
dimensions 200x60mm, certificat d’assaig anticorrosiu galvanitzat en 
calent segons UNE-ISO 1461:99. Amb espessor medi de la capa 
protectora de 70 micres. Incloent part proporcional de suports i altres 
accessoris necessaris. Tot això d’acord amb la norma UNE-61537 segons 
Marcat N de AENOR.  

      

Partida u XARXA DE TERRA EQUIPOTENCIAL 1,00 56,82 56,82 

    Subminstrament de xarxa de terra equipotencial per safates i elements 
metàl. lics del CPD, mitjançant cable de coure nu. Partint de l’unitat 
totalment acabada i conectada, amb tot el matareial necessari per la 
seva correcta instal. lació i funcionament. 

      

    Total partida ELECTRICITAT 1,00 9.238,53 9.238,53 

            

Capítol   IL. LUMINACIÓ       

Partida u EQUIP D’EMERGÈNCIA 2,00 142,82 285,64 

    Subministrament, instal. lació i muntatge d’equip autònom 
d’emergència i senyalització, d’una hora d’autonomia, de les mateixes 
característiques a les existents. Inclòs p.p. del circuit d’enllumenat, 
canalització, materials auxiliars i mà d’obra. Mesurada l’unitat 
totalment instal·lada. 

      

    Total partida IL. LUMINACIÓ 1,00 285,64 285,64 

            

Capítol   SISTEMA D’ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA.       

Partida u SAI TRIFÀSICA 8KVA 1,00 4.494,32 4.494,32 

    Subministrament e instal. lació del sistema d’alimentació 
ininterrompuda format per 1 SAI TRI-TRI de 8Kva de potència amb les 
següents característiques: 
-SAI trifàsica entrada i sortida de 8KVA en Configuració On-line (doble 
conversió). 
-Rendiment: >96% en modo On line, 99% en modo ECO 
-Autonomia de 10 minuts a plena càrrega.  
-Rectificador d’altres prestacions amb correcció del factor de potència 
(PFC) = 0.99 et.  
-Taxa de reinjecció d’harmònics <3% 
-Display gràfic de vidre líquid, multifunció, multilingüe i retro 
enllumenat.  
-Tensió d’alimentació: 380-415 V, 45 a 65 Hz. 
-By-pass automàtic i manual.  
- Targeta SNMP en estàndard.   
Mesurada l’unitat totalment instal. lada i connexionada 

      

    Total partida SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA 1,00 4.494,32 4.494,32 

            

Capítol   GRUP ELECTROGEN       

Partida u AUTOMATITZACIÓ DE COMMUTACIÓ.  1,00 1.704,55 1.704,55 

    Integració de les senyals de commutació en el  grup electrògen per 
permetre l’arrancada automàtica indistintament des del quadre general 
de l’edifici o des del quadre del CPD. 

      

    Total partida GRUP ELECTROGEN. 1,00 1.704,55 1.704,55 
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Capítol   CLIMATITZACIÓ       

Partida u UNITATS DE CLIMATITZACIÓ 1,00 5.655,68 5.655,68 

    Subministrament i instal·lació d'Equip d'aire condicionat tipus split de 
sostre, equipat amb bomba de calor i una potència frigorífica de 9,4kw 
(min-*max 4,9-11,2), equipat amb compressor super inverter d'alta 
tecnologia  
L'equip està equipat amb bescanviador de calor d'alta eficiència per 
tenir un procés d'intercanvi de calor més efectiva, i equipats amb 
ventilador i reixeta per a una millor propulsió d'aire amb el mínim nivell 
sonor. 
Gas refrigerant R410a 
Mesura la unitat totalment instal·lada i connexionat. 

      

Partida m CIRCUITS FRIGORÍFICS 35,00 30,77 1.076,95 

    Subministrament i instal·lació de circuíto frigorífic realitzat en coure de 
primera fusió, desoxidado i deshidratat, i/ p.p. d'aïllament a força 
d'escuma elastomérica tipus Armaflex segons indicacions del fabricant i 
p.p. d'accessoris de soportació. 
Longitud aprox 35m 

      

Partida u INTERCONNEXIÓ ELÈCTRICA 1,00 369,32 369,32 

    Interconnexionat de força i control entre unitats interiors i exteriors , 
formada per canalització i conductes de secció adequada. Mesurada 
l’unitat totalment instal.lada i funcionant.  

      

Partida u XARXA DE DESGUÀS. 1,00 227,27 227,27 

    Instal.lació de Xarxa de desguàs per condensats de les unitats interiors 
de la climatització realitzat en PVC de 40-25mm i/ p.o d’accesoris i 
petits materials. Totalment instal.lat. S’inclou bomba de condensats 
necessària per l’évacuació del aigua de la sala.  

      

    Total partida CLIMATITZACIÓ 1,00 7.329,22 7.329,22 

            

Capítol   PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS       

Partida   CONTROL, DETECCIÓ I EXTINCIÓ 1,00 1.046,61 1.046,61 

    Subministrament e instal.lació del sistema de detecció convencional i 
control d’extinció (necessari per el tret de l’extinció), alarmes d’incendis 
per la sala CPD, format pels següents elements: 
-Panell de control d’extinció autònom, proveït de dos bucles vigilats de 
doble detecció, un bucle vigilat pel tret de l’extinció, font d’alimentació 
de 24V amb carregador de bateries que garanteixen l’autonomia de les 
seves funcions, muntat en una cabina metal.litzada i serigrafiada al forn, 
amb una finestra protegida amb metacrilat per deixar veure la 
informació.  
-2 Bateries d’emergència de 12v 6Amp.  
-1 campana d’alarma de 6” fabricada en aleació especial que amplifica 
la seva ressonància, pintada de vermell i serigrafiada la paraula foc.  
-1 Cartell d’extinció disparat format per una sirena piezoelèctrica i llum 
incandescent.  
-1 Pulsador de bloqueig d’extinció. 
-1 Pulsador de tret d’extinció.  
-2 detectors òptics de fums.  
Relé auxiliar per desconnexió d’equip de climatització en cas d’alarma i 
relés auxiliars per avisos d’alarmes. Cablejat, connexionat, programació 
i posada en marxa del sistema pels nostres tècnics especialitzats. 
Mesurada l’unitat totalment instal.lada i funcionant.  

      

Partida   EXTINCIÓ NOVEC 1,00 6.483,95 6.483,95 

    Subministrament e instal.lació del sistema d’extinció per la sala CPD, 
realitzat amb Novec 1230, dissenyat per cobrir la sala CPD, composta 
per cilindre extintor de 80 : 34.5 bar, inclou: 
Cilindre modurlar de 80 litres de capacitat, soldat, amb acabat RAL 
3002, certificat TPED, equipat amb disc de ruptura, vàlvula de 
manteniment, tub de succió i cap de transport. 
Vàlvula de descarrega Sevo Systems FORCE 500 certificada 
UL/FM/CE/TPED, amb tap de seguretat davant descàrregues.  
Indicador de pressió amb presostat de confirmació de baixa pressió 
UL/FM/CE, amb carcassa de protecció contra cops. C/NC Etiqueta 
identificativa del cilindre.  
Equipat amb solenoide mod. SOLEA45 i actuador manual mod. MA3033. 
-80kg. Novec 1230 carregats en cilindre per OEM.  
-Difusor lateral 180º 1-1/2”. 
Canonada d’acer SCH40, amb accessoris roscats. Instal.lació de 
conducció. p.p de materials auxiliars i ma d’obra de la instal.lació. 

      

Partida   EXTINTORS I SENYALITZACIÓ. 1,00 227,27 227,27 
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    Subministrament e instal.lació d’extintors d’incendis manuals: 
-1 Extintor de 5Kg de CO2. 
-1 Extintor de 6Kg de pols ABC.  
S’inclou també el subministrament e instal.lació de la senyalitació 
d’emergència i dels cartells d’evacuació necessaris en la sala,  d’acord a 
la normativa vigent. 

      

    Total partida PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 1,00 7.757,83 7.757,83 

            

Capítol   SISTEMES DE SEGURETAT       

Partida u SISTEMA BIOMÈTRIC PEL CONTROL D'ACCÉS.  1,00 914,77 914,77 

    Subnistrament e instal.lació del sistema de control d’accés per la porta 
d’entrada al CPD, format per un dispositiu de control d’accés integrat 
amb reconeixement d’empremta dactilar i targeta de proximitat, amb 
les següents característiques: 
-Terminal d’emprenta dactilar pel control d’accés amb connexió TCP/IP.  
-Interfície Ethernet per comunicacions per TCP/IP. 
-Configuració de sortida Wiegand fins a 64 bits.  
-Relé intern per interfície directe de tancament.  
-Lector de targeta incorporat pels modes d’identificació (empremta i/o 
targeta) 
-Software de PC per la solució de contorl d’accés i presència.  
-Targeta de comando en funcioament autònom pel administrador 
(opcional).  
-Disseny extra pla amb pantalla LED multicolor.  
-Unitat de relé extern per un control segur de la porta i expansió E/S.  
-CPU de 400Mhz DSP1. 
-Memòria 4MB flash + 8Mb RAM. 
-Sensor òptic de 500ppp 
-Capacitat de memòria 10.000 plantilles d’empremtes dactilars, 50.000 
events. 
-Targeta RF, proximitat (125Khz EM).  
-Interfície xarxa Wireless LAN (Optional), TCP/IP, RS485. 
-Sortida Wiegand configurable fins 64 bits. 
-TTL E/S 2 entrades: interruptor de sortida i sensor de porta.  
-Relé intern.  
-Font d’alimentació estabilitzada, 1,2 A 12Vcc.  
-Especialment dissenyat pel teclat RS-ACE75 i comunicació sèrie per les 
unitats convertibles a controlador segur, RS-AYCQxxx de lectors o 
teclats.  
-Retenedor/Bloquejador magnètic de superfície amb monitorització 
d’estat, 300kg. Inclós línia d’alimentació, toma de xarxa e instal.lació.  
S’inclou el subministre de 10 targetes de proximitat. 

      

    Total partida SISTEMAS DE SEGURETAT 1,00 914,77 914,77 

            

    Total INSTAL.LACIONS 1,00 31.724,86 31.724,86 

            

Capítol   GESTIÓ D'OBRA I DOCUMENTACIÓ.       

Partida   DIRECCIÓ D'OBRA 1,00 2.045,45 2.045,45 

    Direcció d'obra i documentació de totes les instal.lacions executades.        

Partida   SEGURETAT I SALUT 1,00 340,91 340,91 

    Seguretat i salut necessària per complir amb les normatives vigents.       

    Total partida GESTIÓ D'OBRA I DOCUMENTACIÓ 1,00 2.386,36 2.386,36 

            

    TOTAL  PEM FASE 1 1 39.961,76 39.961,76 
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11.2. VALORACIÓ FASE 2.  

 

 

NatC Un. Resum Quantit. Preu/u Total 

Capítol   FASE 2       

Capítol   OBRA E INTERIORISME       

Capítol   TANCAMENTS I DIVISIONS       

Partida   DIVISIÓ MITJANÇANT REIXA METÀL.LICA 1,00 2.716,36 2.716,36 

    Subministrament e instal.lació de malla de separació metàl.lica, que 
inclou porta metàl.lica de 900 x 2.200mm amb el mateix material i 
tancament elèctric integrat pel control d’accés. Estructura metàl.lica 
tubular per una sustentació perfecte, integració de safates metàl.liques 
de cable per permetre l’accés dels cables entre espais, persianes de 
xapa metàl.lica per suportar el terminal del control d’accés.  
Dimensions totals: 
3.350 mm amplada aprox. 
3.300 mm d’alçada aprox.   

      

    Total partida TANCAMENTS I DIVISONS 1,00 2.716,36 2.716,36 

            

Capítol   VARIS       

Partida u CONTENIDORS I TRANSPORTS 1,00 327,27 327,27 

    Contenidors, llicències necesaries i transports a abocadors de tots 
aquells elements desmantellats o deixalles de l’obra.  

      

Partida   NETEJA D'OBRA 1,00 602,27 602,27 

    Nateja d’obra necessàries en el desenvolupament de les mateixes així 
com elements aïllants de pols com plàstics, etc. 

      

Partida   SEGELLAT INGÍFUG 1,00 272,73 272,73 

    Partida alçada corresponent als treballs de segellat ignífug de pas 
d’instal.lacions, així com apertures, i pintat mitjançant pintura ignífuga 
intumescent per estructures metal.liques i bigues que es veuen 
afectades o es troben sense aquesta protecció.  

      

Partida   AJUDA DE PALETA PER INSTAL.LACIONS 1,00 477,27 477,27 

    Partida alçada d’ajudes de paleta per instal.lacions.        

    Total partida VARIS 1,00 1.679,54 1.679,54 

            

    Total OBRA E INTERIORISME 1,00 4.395,90 4.395,90 

            

Capítol   INSTAL.LACIONS       

Capítol   ELECTRICITAT       

Partida u CIRCUIT RACK 16 AMPERS. 8,00 59,24 473,92 

    Subministrament e instal.lació de circuit monofàsic de 16A amb servei 
de UPS per donar servei al Rack, realitzat amb cable multiconductor 
d’aïllament UNE RZ1-K 06/1KV lliure d’halògens de 3x2,5mm2 de secció 
nominal, inclosa la part proporcional de borns de connexió i resgistre, 
peces especials i mà d’obra de muntatge, acabat en base aerea tipus 
cetac de 2x16+TT. Construït segons NTE-IEB, R.E.B.T. 
Mesurada l’unitat des de el quadre de distribució del CPD fins 
cadascuna de les bases. 

      

Partida u LÍNIA ALIMENTACIÓ SAI. 1,00 79,83 79,83 

    Subministrament e instal.lació d’acometides elèctriques per entrades i 
sortida de SAI realitzada mitjançant cable RZ1-K de 4x10mm +TT 0,6/ 
1KV. Totalment instal.lat fins i tot p.p de materials auxiliars. Mesurada 
la unitat totalment instal.lada.  

      

Partida u CIRCUIT CONTROL D'ACCÉS- SEPARACIÓ METÀL.LICA 1,00 62,50 62,50 

    Subministrament e instal·lació del circuit elèctric, per donar servei al 
sistema de control d'accés. Incloent p.p. de cantalització sota tub PVC 
rígid, caixes de registre, mitjançant cablejat elèctric amb mànega 
d'aïllament RZ1-K 0,6/1KV de 3 x 2,5 mm2 de secció nominal. 
Mesurada la unitat des del quadre elèctric fins al sistema de control 
d'accés. 

      

Partida u CIRCUIT ELÈCTRIC PER A/A DE LA SALA CPD  1,00 291,49 291,49 

    Subministrament e instal.lació del circuit elèctric, per donar servei a les 
unitats exteriors dels equips de climatització de la sala de CPD. Fins i tot 
p.p. de canalització i caixes de registre, cablejat elèctric amb mànega 
d’aïllament RZ1-K 0,6/1KV de 5x4 mm2 de secció nominal. Mesurada 
l’unitat totalment instal·lada i connexionada. Longitud aprox. 30m.  

      

Partida m CANALITZACIÓ SAFATA METÀL.LICA  200X60 6,00 20,08 120,48 
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    Subministrament, instal.lació i muntatge de safata de xapa metàl.lica 
perforada amb bord de seguretat perfilat, base perforada i embotida, 
fabricada a partir de xapa d’acer al carbono segons UNE-EN 10327:07. 
Dissenyat per suportar carregues elevades. Dimensions 200x60 mm, 
amb certificat d’assaig de resistència al foc E60, segons DIN 4102-12, 
acabat anticorrosiu galvanitzat Sendzimir segons UNE-EN10327. 
Incloent part proporcional del suports i altres accessoris necessaris per 
la seva instal.lació. Tot això d’acord amb la norma UNE- EN-61537 
segons Marcat N de AENOR.  

      

Partida m CANALITZACIÓ SAFATA METÀL.LICA  100X60 6,00 18,52 111,12 

    Subministrament, instal.lació i muntatge de safata de xapa metàl.lica 
perforada amb bord de seguretat perfilat, base perforada i embotida, 
fabricada a partir de xapa d’acer al carbono segons UNE-EN 10327:07. 
Dissenyat per suportar carregues elevades. Dimensions 100x60 mm, 
amb certificat d’assaig de resistència al foc E60, segons DIN 4102-12, 
acabat anticorrosiu galvanitzat Sendzimir segons UNE-EN10327. 
Incloent part proporcional del suports i altres accessoris necessaris per 
la seva instal.lació. Tot això d’acord amb la norma UNE- EN-61537 
segons Marcat N de AENOR 

      

Partida u XARXA DE TERRA EQUIPOTENCIAL. 1,00 80,68 80,68 

    Subminstrament de xarxa de terra equipotencial per safates i elements 
metàl.lics del CPD, mitjançant cable de coure nu. Partint de l’unitat 
totalment acabada i connectada, amb tot el matareial necessari per la 
seva correcta instal.lació i funcionament.  

      

Partida u PDU GESTIONABLE 8,00 261,45 2.091,60 

    Subministrament e instal.lació de les regletes PDU verticals 0U, 
monofàsiques de 16A, equipada amb 24 preses C13 i 3 preses C19. 
Aquesta regleta serà gestionable i dissenyada per ser monitoritzada i 
controlada via IP/Web/SNMP. D’aquesta manera podem gestionar en 
temps real el consum de la PDU.  

      

    Total partida ELECTRICITAT 1,00 3.311,62 3.311,62 

            

Capítol   IL.LUMINACIÓ       

Partida u PANTALLA ESTANCA 2,00 135,44 270,88 

    Subministrament e instal.lació de pantalla fluorescent estanca de 
superfície estanca de 2x36W, de les mateixes característiques a les 
existents en CPD, inclosos tubs fluorescents. Incloent p.p. de circuit 
elèctric i materials de connexió i subjecció. Mesurat l’unitat totalment 
instal.lada.  

      

Partida u REUBICACIÓ PANTALLA ESTANCA 1,00 94,32 94,32 

    Partida corresponent els treballs de reubicació de la pantalla estanca de 
l’enllumenat existent, inclòs p.p. de circuits d’enllumentat i canalització. 
Mesurada l’unitat totalment instal.lada i muntada 

      

Partida u ENCÈS D’ENLLUMENAT 1,00 106,80 106,80 

    Subministrament e instal.lació del nou encès de l’enllumenat pel CPD, 
per separà l’enllumenat de la sala IT  de la sala d’infraestructures, 
realitzatn mitjançant polsador de superfície, amb p.p del circuit 
d’enllumenat. Mesurat la unitat totalment instal.lada. 

      

    Total partida IL.LUMINACIÓ  1,00 472,00 472,00 

            

Capítol   SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA.       

Partida u SAI TRIFÀSIC 8KVA 1,00 4.494,32 4.494,32 

    Subministrament e instal.lació del sistema d’alimentació 
iniNterrompuda format per 1 SAI TRI-TRI de 8Kva de potència amb les 
següents característiques: 
-SAI trifàsica entrada i sortida de 8KVA en configuració On-line (doble 
conversió). 
-Rendiment: >96% en mode On line, 99% en mode ECO 
-Autonomia de 10 minuts a plena càrrega.  
-Rectificador d’altres prestacions amb correcció del factor de potència 
(PFC) = 0.99 et.  
-Taxa de reinjecció d’harmònics <3% 
-Display gràfic de vidre líquid, multifunció, multilingüe i retro 
enllumenat.  
-Tensió d’alimentació: 380-415 V, 45 a 65 Hz. 
-By-pass automàtic i manual.  
- Targeta SNMP en estàndard.   
Mesurada l’unitat totalment instal.lada i connexionada 

      

    Total partida SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA. 1,00 4.494,32 4.494,32 
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Capítol   CLIMATIZACIÓ 1,00 7.170,13 7.170,13 

Partida u UNITATS DE CLIMATITZACIÓ 1,00 5.655,68 5.655,68 

    Subministrament e instal.lació d'un equip d’aire acondicionat tipus Split 
de sostre, equipats amb bomba de calor i potència frigorífica de 9,4 kw 
(min-max 4,9-11,2), equipat amb compressor super inverter d’alta 
tecnologia.  
Els equips porten un intercanviador de calor d’alta eficiència per tenir 
un procés d’intercanvi de calor més efectiu, i equipats amb ventilador i 
reixeta per una major propulsió d’aire amb el mínim nivell sonor. Gas 
refrigerant R410a. Mesuarada la unitat totalment instal.lada i 
connexionada 

      

Partida m CIRCUITS FRIGORÍFICS 35,00 30,77 1.076,95 

    Subministrament e instal.lació del circuit frigorífic realitzat en coure de 
primera fusió, desoxidat i deshidratat, i/p.p. d’aïllament a base 
d’espuma astomèrica tipus Armaflex segons indicacions del fabricatn i 
p.p. d’accesoris de soportació. Longitut aprox. 35m. 

      

Partida u INTERCONEXIÓ ELÈCTRICA 1,00 369,32 369,32 

    Interconnexionat de força i control entre unitats interiors i exteriors, 
formada per canalització i conductes de secció adequada. Mesurada 
l’unitat totalment instal.lada i funcionant.  

      

Partida   XARXA DE DESGUÀS. 1,00 68,18 68,18 

    Instal.lació de Xarxa de desguàs per condensats de les unitats interiors 
de la climatització realitzat en PVC de 40-25mm i/ p.o d’accesoris i 
petits materials. Totalment instal.lat. S’inclou bomba de condensats 
necessària per l’evacuació del aigua de la sala.  

      

    Total partida CLIMATITZACIÓ 1,00 7.170,13 7.170,13 

            

Capítol   ENLLAÇ FIBRA ÒPTICA       

Partida   ENLLAÇ F.O. EXTERIOR 1,00 9.003,97 9.003,97 

    Subministrament e instal.lació de l’enllaç de Fibra Òptica des del rack de 
distribució ubicat en la riera, en la zona de la Rambla amb el nou CPD 
format per: 
-Els 470 metres necessaris de mànega de 48 fibres SM (monomode) per 
exterior amb protecció contra rosegador i contra humitat, amb CPR en 
vigor. 
- 4 Panells de fibra òptica 1U 19” amb suport de fins a 24 LC Dúplex, que 
permetin la migració a sistema intel·ligent basat en RFID. (2 per l’enllaç i 
altres 2 a instal.lar en el CPD com reserva per futurs anells.) 
-Connectat de les mànegues per procediment de gusió i utilització de 
pigtails . Una vegada finalitzats els treballs s’ha d’entregar la 
reflectometria de totes les fibres amb entrega d’informe de resultats 
mitjançant utilització d’equips OTDR i certificat de 25 anys pel fabricant.  

      

Partida   ENLLAÇ F.O. INTERIOR. 1,00 4.556,56 4.556,56 

    Subnistrament e instal.lació de l’enllaç de Fibra Òptica des del rack de 
comunicacions ubicat en la planta baixa de l’edifici amb el nou CPD, 
format per: 
-40 Metres de mànega de 48 fibres SM (monomode) per interior- 
exterior amb CPR en vigor.  
-2 Panells de fibra òptica 1U 19” amb suport de fins a 24 LC dúplex , que 
pugui permetre la migració a sistema intel.ligent basat en RFID.  
-96 Conectors de fibra òptica LC SM amb pèrdues  d’inserció (IL) ? 
0.50dB i pèrdua de retorn (RL) ? 45dB.  
-Connectat de les mànegues per procediment de fusió i utilització de 
pigtails. 
Una vegada finalitzats els treballs s’ha d’entregar reflectometries de 
totes les fibres ,amb entrega d’informe de resultats, mitjançant 
utilització d’equip OTDR icertifac de 25 anys pel fabricant.  

      

    Total partida TOTAL ENLLAÇ DE FIBRA ÒPTICA 1,00 13.560,53 13.560,53 

            

Capítol   SISTEMES DE SEGURETAT       

Partida u SISTEMA BIOMÈTRIC PEL CONTROL D’ACCÉS 1,00 882,52 882,52 

    Subministrament e instal.lació del sistema de control d’accés per la 
porta d’entrada a la sala IT, format per un dispositiu de control d’accés 
integrat amb reconeixement d’empremta dactilar i targeta de 
proximitat, am les següents característiques: 
-Terminal d’emprenta dactilar pel control d’accés amb connexió TCP/IP.  
-Interfície Ethernet per comunicacions per TCP/IP. 
-Configuració de sortida Wiegand fins a 64 bits.  
-Relé intern per interfície directe de tancament.  
-Lector de targeta incorporat pels modes d’identificació (empremta i/o 

      



Documents de plantilla © Copyright 2016 
Gesab.com 52  

 

 

 
 

Departament Tècnic 
NOU CPD 

AJUNTAMENT FIGUERES  

Nou CPD Ajuntament Figueres 

targeta) 
-Software de PC per la solució de contorl d’accés i presència.  
-Targeta de comando en funcioament autònom pel administrador 
(opcional).  
-Disseny extra pla amb pantalla LED multicolor.  
-Unitat de relé extern per un control segur de la porta i expansió E/S.  
-CPU de 400Mhz DSP1. 
-Memòria 4MB flash + 8Mb RAM. 
-Sensor òptic de 500ppp 
-Capacitat de memòria 10.000 plantilles d’empremtes dactilars, 50.000 
events. 
-Targeta RF, proximitat (125Khz EM).  
-Interfície xarxa Wireless LAN (Optional), TCP/IP, RS485. 
-Sortida Wiegand configurable fins 64 bits. 
-TTL E/S 2 entrades: interruptor de sortida i sensor de porta.  
-Relé intern.  
-Font d’alimentació estabilitzada, 1,2 A 12Vcc.  
-Especialment dissenyat per teclat RS-ACE75 i comunicació sèrie per les 
unitats convertibles a controlador segur, RS-AYCQxxx de lectors o 
teclats.  
-Retenedor/Bloquejador magnètic de superfície amb monitorització 
d’estat, 300kg. Inclós línia d’alimentació, toma de xarxa e instal.lació.  
S’inclou el subministre de 10 targetes de proximitat.  

Partida u SISTEMA DETECCIÓ DE LÍQUIDS 1,00 163,52 163,52 

    Subministrament e instal.lació d’un sistema de detecció de líquids 
format per un mòdul detector d’inundacions, amb leds d’alarma i 
servei, brunzidor d’alarma i equipat amb relé encapsulat amb sortida 
lliure de tensió i entrada per integrar 3 sondes puntuals detectores 
d’aigua. Mesurades la unitat totalment instal.lada i connectada.  

      

Partida u SISTEMA CCTV 1,00 529,41 529,41 

    Subministrament e instal.lació del sistema de CCTV format per 2 
càmeres IP amb alimentació PoE, amb una resolució de 2 megapíxeles 
(1920x1080), lent varifocal de 2,8 a 12mm, detecció de moviment, 
longitud visible IR15m.  

      

Partida u SISTEMA DE CONTROL MONITORIZACIÓ 1,00 2.430,07 2.430,07 

     
Subministrament del sistema de gesió d’alarmes del CPD, per supervisió 
remota d’equips amb capacitat d’enviament de correus electrònics, 
interfície IP i parametrització d’alarmes, gestió de visualització 
mitjançant WebBrowser les senayls monitoritzades.  
Característiques tècniques i funcionals del equip.  
Entrades: 
-Energia: 100-240 Va, 50/60 Hz. 
-Entrades digitals: fins 4 entrades. Permetent contactes humits i 
contactes secs normalment oberts o tancats.  
-Entrades analògiques: Fins 2 entrades.  
-Entrades per sondes: Fins 1 sonda de tipus PT100 de 3 fils així com 
resistències de 2 o 3 fils.  
-Sensor HUB amb capacitat de fins a 8 dispositius com detector de fums, 
focs, sensors de porta, etc. Concetats en daisy chain.  
-Bus exclusiu amb capacitat de fins a 10 sondes combinades de 
temperatura i humitat.  
Sortida a xarxa: 
-RJ45: 1 port 10/100 Base-T. 
-RS-485: 2 Ports estàndard ModBus. 
-Consola: 1 unitat per connexió a PC via RJ-45 a cable DB9 (cable inclòs 
en subministre).  
El sistema integrarà les següents senyals: 
-1 Sonda de temperatura i humitat en frontal dels racks.  
-2 Sondes de temperatura i humitat darrera dels racks.  
-2 Sondes de temperatura i humitat en la zona tècnia de Xarxa Oberta.  
-1 Sonda d’indundació amb tres deteccions puntuals (una única senyal 
d’alarma mitjançant contacte en sec) 
-Alarma general, avaria i extinció disparada, del panells d’extinció 
d’incendis del CPD (contacte sec).  
-Alarma unitat de climatització. Per això s’instal.larà en les unitats 
existents una targeta de relés que permetrà obtenir mitjançant 
contactes secs la senyal d’alarma.  
-Alarmes de SAIs (contacte sec) 
-Alarma de grup electrògen.  

      

Partida u SISTEMA D'INTRUSIÓ 1,00 795,45 795,45 
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    Subminstrament e isntal.lació del teclat d’alarmes en zona d’accés al 
CPD i connexió amb l’actual sistema d’alarmes de l’edifici per poder 
armar i desarmar indistintament les zones delimitades, i així poder 
accedir només  al CPD o bé a tot l’edifici. 

      

    Total  partida SISTEMAS DE SEGURETAT 1,00 4.800,97 4.800,97 

            

    Total INSTAL.LACIONS 1,00 33.809,57 33.809,57 

            

Capítol   SISTEMES       

Capítol   RACK SERVIDORS I COMUNICACIONS       

Partida u RACK  750x1000x42U 3,00 1.078,17 3.234,51 

    Subministrament de rack per equipament IT, amb les següents 
dimensions 750x1000x42U compost pels següents elements: 
-Terra i sostre continu en xapa. Inclou tant en terra com en sostre 3 
obertures de 2U i 19” per pas d’instal.lacions. Aquestes obertures 
permeten instal.lar qualsevol accessori de 1U de 19” del mercat.  
-Barres davanteres i posteriors de 19” ajustables de forma continua en 
tota la profunditat del bastidor. Cada barra davantera i posterior inclou 
3 troquels de 1U 19” en orientació vertical.  
Admeten la instal.lació de qualsevol accessori del mercat de 19” 1U. 
Barres de 19” fixades en 4 punts repartits a lo llarg de les 42U. 
Posibilitat de fixació en 6 punts ( no inclòs). Posibilitat de barres 
posteriors i/o davanterers dividides en 2 o 3 trams (no inclòs). 
Admeten la instal.lació de safates de càrrega de fixació lateral sense 
fixació a la part davantera de les 19”.  
-Porta frontal i posterior microperforada mitjançant sistema Air 
Deflector que millora l’entrada de l’aire de refrigeració. 2 portes 
posteriors per facilitar l’accés. Tancament amb joc de barres i sistema 
de tancament a tres punts. Medi, superior e inferior.  
-Inclou tapes laterals amb possibilitat d’apertura mitjançant medis 
mecànics simples. 
-El rack admet la instal.lació de safates verticals de gestió de cablejat en 
qualsevol punt de la seva profunditat. Les safates podran fixar-se fins en 
6 punts a lo llarg de l’alçada del rack. Es podran desplaçar de forma 
continua sense salt per punts.  
-Posada a terra del bastidor, portes davanteres i posteriors.  
-Capacitat de càrrega fins a 1.500Kg.   
-Inclou subministrament de 4 nivelladors i 4 rodes fins a 70Kg/ roda.  
-Pintat en color negre RF-9913-XW mitjançant pintura en pols 
texturada, opcional en altres colors a definir.  
-10 anys de garantia.  
-Marcat CE.  

      

Partida u RACK  750x1200x42U 1,00 1.071,43 1.071,43 

    Subministrament de 1 rack per equipament IT, amb les següents 
dimensions 750x1200x42U compost pels següents elements: 
-Terra i sostre continu en xapa. Inclou tant en terra com en sostre 3 
obertures de 2U i 19” per pas d’instal.lacions. Aquestes obertures 
permeten instal.lar qualsevol accessori de 1U de 19” del mercat.  
-Barres davanteres i posteriors de 19” ajustables de forma continua en 
tota la profunditat del bastidor. Cada barra davantera i posterior inclou 
3 troquels de 1U 19” en orientació vertical.  
Admeten la instal.lació de qualsevol accessori del mercat de 19” 1U. 
Barres de 19” fixades en 4 punts repartits a lo llarg de les 42U. 
Posibilitat de fixació en 6 punts (no inclòs). Posibilitat de barres 
posteriors i/o davanterers dividides en 2 o 3 trams (no inclòs). 
Admeten la instal.lació de safates de càrrega de fixació lateral sense 
fixació a la part davantera de les 19”.  
-Porta frontal i posteiror microperforada mitjançant sistema Air 
Deflector que millora l’entrada de l’aire de refrigeració. 2 portes 
posteriors per facilitar l’accés. Tancament amb joc de barres i sistema 
de tancament a tres punts. Medi, superior e inferior.  
-Inclou tapes laterals amb possibilitat d’apertura mitjançant medis 
mecànics simples. 
-El rack admet la instal.lació de safates verticals de gestió de cablejat en 
qualsevol punt de la seva profunditat. Les safates podran fixar-se fins en 
6 punts a lo llarg de l’alçada del rack. Es podran desplaçar de forma 
continua sense salt per punts.  
-Posada a terra del bastidor, portes davanteres i posteriors.  
-Capacitat de càrrega fins a 1.500Kg.   
-Inclou subministrament de 4 nivelladors i 4 rodes fins a 70Kg/ roda.  
-Pintat en color negre RF-9913-XW mitjançant pintura en pols 
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texturada, opcional en altres colors a definir.  
-10 anys de garantia.  
-Marcat CE.  

    Total partida RACK SERVIDORS I COMUNICACIONS 1,00 4.305,94 4.305,94 

            

    Total SISTEMES 1,00 4.305,94 4.305,94 

            

Capítol   GESTIÓ D’OBRA I DOCUMENTACIÓ       

Partida u DIRECCIÓ D'OBRA 1,00 2.840,91 2.840,91 

    Direcció d’obra i documentació de totes les instal.lacions ejecutades       

Partida u SEGURETAT I SALUT 1,00 340,91 340,91 

    Les mesures necessàries per complir les normatives vigents en 
seguretat i salut.  

      

    TOTAL GESTIÓ D'OBRA I DOCUMENTACIÓ 1,00 3.181,82 3.181,82 

            

    Total PEM FASE 2 1 45.693,23 45.693,23 

 

11.3. VALORACIÓ MANTENIMENT. 

 

 
NatC  Un. Resum Quantit. Preu/u Total 

Capítol   MANTENIMENT       

Capítol   MANTENIMIENT CPD 2 ANYS       

Capítol   MANTENIMENT ELÈCTRIC       

Partida   MANTENIMIENT PREVENTIU ELÈCTRIC 1,00 1.022,73 1.022,73 

    Manteniment preventiu per la instal.lació elèctrica del CPD segons 
especificacions de la memòria tècnica.  
Dos visites anuals de preventiu.  
Objecte: Quadro elèctric del CPD i circuits del CPD. 
Durada 2 anys.  

      

Partida   MANTENIMENT CORRECTIU 1,00 1.237,00 1.237,00 

    Mantniment correctiu 5x8 amb un temps de resposta del següent dia 
laboral (8hores), des de l’avis, mitjançant trucada telefònica a nostre 
número de manteniment, fins la presència del tècnic especialitzat en 
les dependències.  
Nota: Durant el segon any els materials i consumibles que no estiguin 
inclosos en aquesta oferta es facturaran a part. Es presentarà oferta 
econòmica tinguent en compte el diagnòstic realitzat.  

      

    Total MANTENIMENT ELECTRIC 1,00 2.259,73 2.259,73 

            

Capítol   MANTENIMENT GRUP ELECTROGEN       

Partida   MANTENIMENT PREVENTIU GRUP ELECTROGEN 1,00 1.704,55 1.704,55 

    Manteniment preventiu i correctiu per la instal.lació elèctrica del Grup 
Elctrògen segons especificacions de la memòria tècnica.  
Dos visites anuals de preventiu.  
Objecte:Grup Electrogen. 
Durada dos anys.  

      

Partida   MANTENIMENT CORRECTIU GRUP ELECTROGEN 1,00 2.272,73 2.272,73 
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    Manteniment correctiu 5x8 amb un temps de resposta del següent dia 
laboral (8hores), des de l’avis mitjançant trucada telèfonica, fins la 
prespència del tècnic especialitzat en les dependències.  
Nota: Els materials i consumibles que no estiguin inclosos en aquesta 
oferta es facturaran a  part. Es presentarà oferta econòmica una vegada 
realitzat el diagnòstic.  

      

    Total MANTENIMENT GRUP ELECTROGEN 1,00 3.977,28 3.977,28 

            

Capítulo   MANTENIMENT SAI 1,00     

Partida   MANTENIMENT PREVENTIU SAI 1,00 1.539,77 1.539,77 

    Manteniment preventiu i correctiu pels SAIs segons especificacions de 
la memòria tècnica.                                                                                                
Una visita anual de preventiu  
Objecte: 2 SAIs 10 KVA TRI-TRI. 
Durada dos anys.  

      

Partida   MANTENIMENT CORRECTIU SAI 1,00 2.840,91 2.840,91 

    Manteniment correctiu 5x8 amb un temps de resposta del següent dia 
laboral (8hores), des de l’avis, mitjançant trucada telefòncia al número 
de manteniment, fins la presència del tècnic especialitzat en les 
dependències.  
Nota: Durant el segon any els materials i consumibles que no estiguin 
inclosos es facutaran a part. Es presentarà oferta econòmica una 
vegada realitzat el diagnòstic.    

      

    Total MANTENIMENT SAI. 1,00 4.380,68 4.380,68 

            

Capítulo   MANTENIMENT  CLIMATIZACIÓ       

Partida   MANTENIMENT PREVENTIU DE CLIMATITZACIÓ. 1,00 2.261,36 2.261,36 

    Manteniment preventiu per la instal.lació de climatització del CPD 
segons especificacions de la memòria tècnica.  
Quatre visites anual de preventiu  
Objecte: Equips de climatització del CPD. 
Durada dos anys.  

      

Partida   MANTENIMENT CORRECTIU DE CLIMATIZACIÓ 1,00 2.215,91 2.215,91 

    Manteniment correctiu 5x8 amb un temps de resposta del següent dia 
laboral (8hores), des de l’avis, mitjançant trucada telefòncia al número 
de manteniment, fins la presència del tècnic especialitzat en les 
dependències.  
Nota: Durant el segon any els materials i consumibles que no estiguin 
inclosos es facutaran a part. Es presentarà oferta econòmica una 
vegada realitzat el diagnòstic.    

      

    Total MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ 1,00 4.477,27 4.477,27 

            

Capítulo   MANTENIMENT PCI       

Partida   MANTENIMENT PREVENTIU PCI 1,00 2.261,36 2.261,36 

    Manteniment preventiu i correctiu per la instal.lació de protecció 
contra incendis del CPD segons especificacions de la memòria tècnica.  
Quatre visites anual de preventiu  
Objecte: Sistemes de protecció contra incendis del CPD. 
Durada dos anys.  

      

Partida   MANTENIMENT CORRECTIU PCI 1,00 1.715,91 1.715,91 
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    Manteniment correctiu 5x8 amb un temps de resposta del següent dia 
laboral (8hores), des de l’avis, mitjançant trucada telefòncia al número 
de manteniment, fins la presència del tècnic especialitzat en les 
dependències.  
Nota: Durant el segon any els materials i consumibles que no estiguin 
inclosos es facutaran a part. Es presentarà oferta econòmica una 
vegada realitzat el diagnòstic.    

      

    Total MANTENIMENT PCI 1,00 3.977,27 3.977,27 

            

Capítulo   MANTENIMENT SISTEMES DE SEGURETAT       

Partida   MANTENIMENT PREVENTIU SISTEMES DE SEGURETAT 1,00 454,55 454,55 

     Manteniment preventiu per la instal.lacións de seguretat i 
monitorització del CPD segons especificacions de la memòria tècnica.  
Una visita anual de preventiva  
Objecte: Sistemes de seguretat i monitorització del CPD. 
Durada dos anys.  

      

Partida   MANTENIMENT CORRECTIU SISTEMES DE SEGURETAT 1,00 538,98 538,98 

    Manteniment correctiu 5x8 amb un temps de resposta del següent dia 
laboral (8hores), des de l’avis, mitjançant trucada telefòncia al número 
de manteniment, fins la presència del tècnic especialitzat en les 
dependències.  
Nota: Durant el segon any els materials i consumibles que no estiguin 
inclosos es facutaran a part. Es presentarà oferta econòmica una 
vegada realitzat el diagnòstic.    

      

    Total MANTENIMENT SISTEMES DE SEGURETAT 1,00 993,53 993,53 

            

    Total PEM MANTENIMENT 1 20.065,76 20.065,76 
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11.4. RESUM VALORACIÓ ECONÒMICA 

Total pressupost d’execució de material Fase 1 (PEM).......................................39.961,76 € 

13 % de despeses generals sobre valoració Fase 1...............................................5.195,03 € 

6 % de benefici industrial sobre valoració Fase 1.................................................2.397,70 € 

Fase 1 pressupost d’execució per contracte (PEC)......................47.554,49 € 

21% d’iva sobre el PEC..............................................................................................9.986,44 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE FASE 1 AMB IVA INCLÒS   57.540,93 € 

 

Total pressupost d’execució de material Fase 2 (PEM)........................................ 45.693,23 € 

13 % de despeses generals sobre valoració Fase 2.................................................5.940,12 € 

6 % de benefici industrial sobre valoració Fase 2...................................................2.741,59 € 

Fase 2 pressupost d’execució per contracte (PEC).........................54.374,94 € 

21% d’iva sobre el PEC...............................................................................................11.418,74 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE FASE 2 AMB IVA INCLÒS    65.793.68 € 

 

Total pressupost d’execució del manteniment (PEM)...........................................20.065,76 € 

13 % de despeses generals sobre valoració del manteniment.................................2.608,55€ 

6 % de benefici industrial sobre valoració del manteniment.................................. 1.203,95 € 

Manteniment pressupost d’execució per contracte (PEC).............23.878,26 € 

21% d’iva sobre el PEC.................................................................................................5.014,43 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE MANT. AMB IVA INCLÒS    28.892,69 

€ 

 

Total Pressupost contracte nou CPD IVA inclòs........................152.227,30 €



 

12. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT PROJECTE NOU CPD AJ. FIGUERES.  

DADES DE L’OBRA 

Tipus d’obra:  Construcció d’un nou CPD (Centre de Procés de Dades) al edifici de 

l’Escorxador.  

Lloc: Edifici de l’Àntic escorxador de Figueres situat a la Plça. De L’Escorxador 17600 

Figueres. 

Superficie construïda: 29,76 M2 

DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT. 

Topografia: Per la ejecució del projecte existeixen dos ubicacions d’acuacions. La 

majoria del prejecte s’efectuarà dintre de l’edifici de l’Escorxador, reformat al any 

2013 en la seva totalitat. Per altre costat es preveu una actuació, en un recorregut 

d’uns 500 metres per la riera ubicada per sota les rambles. Aquest emplaçament es 

transitable per vehicles i de fàcil accés mitjançant una rampa. 

Característiques del terreny: El treballs es realitzaran tots a l’interior del espai de 

l’Escorxador i a la riera subterranea. 

Instal.lacions de serveis públics: no es preveu afectar cap tipus d’instal.lació de 

serveis públics ja que només s’actua a l’interior del edifici i la riera. 

Ubicació de vials: La circulació de vehicles aliens a l’obra no afectarà el transcurs dels 

treballs. 

Justificació d’estudi bàsic: 

a) Pressupost d’execució inferior als 450.759’08 €. El PEM de l’obra és de 87.720,75 € 

b) Durada estimada de l’obra superior a 30 dies laborables, però en cap moment amb 

més de 20 treballadors. 

c)Volum de mà d’obra estimat inferior a 500 dies. 

 

 

 

 

 

 

 



Documents de plantilla © Copyright 2016 
Gesab.com 59  

 

 

 
Document per a ús intern 

Departament Tècnic 
NOU CPD 

AJUNTAMENT FIGUERES  

 

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 

El projecte te com objectiu fixar les condicions generals i especificacions particulars 

per la construcció d’un nou CPD a l’edifici de l’Escorxador.  

Els objectius del projecte son els següents: 
- Dotar al nou CPD amb les condicions i característiques adequades de disponibilitat, 

continuïtat i seguretat per l’allotjament dels equips informàtica del Ajuntament. 

-La solució ha de ser  estàndard, adaptable i escalable segons les necessitats. Per 

aquest motiu, es tractarà d'obtenir la màxima integració de tots els sistemes  

(alimentació, refrigeració, racks,...). 

- Es busca la flexibilitat que proporciona una solució modular que doni la possibilitat 

instal·lar només els components necessaris avui però que doni la possibilitat  d’ampliar 

la infraestructura per satisfer les necessitats de futur creixement.  

- Es persegueix una alta disponibilitat del sistema, per garantir  un funcionament 

continu de la mateixa i que permeti fer ampliacions sense necessitat de parades. 

-Garantir la màxima seguretat davant de qualsevol esdeveniment , ja sigui voluntari o 

involutari.  

El Projecte ha de ser construït per personal qualificat i amb amplia experiència en 

aquest tipus d’implantació.  

El projecte es pot diferencia amb els següents grups d’actuació: 

� Treball previ, elements constructius i d’acondicionament.  

� Instal·lació elèctrica. 

� SAI – Sistema d’Alimentació Interrumpuda.  

� Sistema de climatització. 

� Sistemes de Protecció, Detecció i Extinció d'incendis. 

� Sistema de Seguretat i  Control d'accés. 

� Sistema de gestió i monitorització CPD.  

� Rack’s per a servidors i comunicacions. 

� Enllaç de fibra òptica. 
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NORMATIVA.  

Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de 

seguretat i salut a les obres de construcció. 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 

previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així 

com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 

salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 

seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 

s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 

contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 

estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 

document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 

Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la 

Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 

sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, i haurà de tenir el format recomanat en l’ordre 
TIN 1071/2010. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de 
la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 
11è). 
 
Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra.  
 
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 
de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
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- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal.lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 
de dedicar a les diferents feines o fases del treball 
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 
es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 
següents: 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord 
amb els següents principis generals: 
- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,  
organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals en el treball. 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 
 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut información suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc 
greu i específic. 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures. 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels 
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 
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Identificació dels riscos.  
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra 
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
 
Mitjans i maquinaria 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
Treballs previs 
- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials  
 
 
Ram de paleta 
- Generació excessiva de pols  
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
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- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials  
 
Revestiments i acabats 
- Generació excessiva de pols  
- Projecció de partícules durant els treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials  
 
Instal.lacions 
- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobresforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes. 
 
Replanteig i instal.lacions 
- Caigudes de personal al mateix  i diferent nivell 
- Atropellaments o cops amb vehicles 
- Trepitjades sobre objectes 
- Projecció de partícules 
- Exposició a condicions climatològiques extremes (pluja, temperatures elevades) 
 
Apilament i repartiment de materials 
- Caigudes d’objectes durant la seva manipulació. 
- Cops contra objectes immòbils 
- Sobreesforços 
 
Estesa de cablejat 
- Caigudes de persones a mateix  i diferent nivell  
- Sobreesforços 
- Atropellaments o cops amb vehicles 
- Cops i talls amb objectes o eines 
- Exposició a contactes elèctrics (amb cables d’energia enterrats a la mateixa 
canalització) 
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- Atrapament per volcada de màquines 
- Gasos nocius en càmeres de registre 
 
Connexió de cablejat 
- Cops amb objectes per manipulació 
- Cops i talls amb objectes o eines 
- Sobreesforços 
 
 
Connexionat i posada en marxa 
- Ferides per manipulació 
- Caigudes d’objectes per manipulació 
- Atrapaments 
- Caigudes de persones a diferent nivell 
- Contactes elèctrics 
 
Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials.  
 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball. 
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
Mesures de prevenció i protecció 
Com a criteri general primaran les proteccions col.lectives en front les individuals. A 
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protección hauran d'estar 
homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
Mesures de protecció col.lectiva 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra. 
- Senyalització de les zones de perill 
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- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 
l'obra com en relació amb 
els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal.lacions existents 
- Els elements de les Instal.lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 
rases 
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col.locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col.locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal.lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col.locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
 

Mesures de protecció individual 
- Utilització de caretes o ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 

Mesures de protecció a tercers 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra.  
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors 
-  
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 
 
Primers auxilis.  
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Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als 
quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc 
ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels posibles 
accidentats. 
 

Resum de la normativa legal d’aplicació en prevenció de riscos laborals.  
 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a : 
- Llei 31/1995 del 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals. 
- Llei 54/2003 del 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 
riscos laborals. 
-Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontratació en el Sector de la 
Construcció. 
- R.D. 39/1997 del 17 de Gener pel que s’aprova el Reglament dels serveis de 
prevenció. 
- Estatut dels treballadors. 
- Conveni Col.lectiu Provincial de la Construcció 
- Real Decret 171/2004 del 30 de ener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
 

Legislació específica de seguretat i salut a la construcció.  
 

Accidents de treball. Notificació. 
S’estableixen nous models per a la notificació d’accidents de treball i es donen 
instruccions per al seu compliment i tramitació. Ordre de 16 de desembre de 1987, del 
Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE n. 311, 29/12/1987). 
Accidents de treball. Notificació electrònica. 
S'aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball. Ordre 
TRI/10, de 26 de gener de 2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4061, 
02/02/2004). 
· Modificació: Es modifica l'Ordre TRI/10. Ordre TRI/215 de 15 de juny de 2004. 
Departament de Treball i Indústria (DOGC. 29/06/2004). 
· Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre 
TRI/10. Ordre TRI 296 de 21 de juny de 2005. Departament de Treball i Indústria 
(DOGC, 01/07/2005). 
· Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre 
TRI/10. Ordre TRI/317 de 21 de juny de 2006. Departament de Treball i Indústria 
(DOGC, 20/06/2006). 
· Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre 
TRI/10. Ordre TRI/241 de 22 de juny 2007. Departament de Treball (DOGC, 
11/07/2007). 
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Agents biològics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el 
treball. 
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents 
biològics durant el treball. Reial decret 664, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la 
Presidència (BOE n. 124, 24/05/1997). 
· Modificació: S’adapta el Reial decret 664/1997 en funció del progrés tècnic. Ordre de 
25 de març de 1998 per la qual (BOE, 30/03/1998) (Correcció d'errades: BOE n. 90, 
15/04/1998). 
Agents cancerígens. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el 
treball. 
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents 
cancerígens durant el treball. Reial decret 665, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de 
la Presidència (BOE n. 124, 24/05/1997). 
· Modificació: Reial decret 1124, de 16 de juny de 2000, del Ministeri de la Presidència 
(BOE n. 145, 17/06/2000). 
· Modificació: Reial decret 349, de 21 de març de 2003, del Ministeri de la Presidència 
(BOE n. 82, 05/04/2003). 
Agents químics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball. 
Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb 
l’exposició a agents químics durant el treball. Reial decret 374, de 6 d’abril de 2001 ; 
Ministeri de la Presidència (BOE n. 104, 01/05/2001). (Correcció d’errades: BOE n.129, 
30/05/2001). 
 
Aparells elevadors i de manejament mecànic. 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE relativa a aparells 
elevadors i de manejament mecànic. Reial decret 474, de 30 de març de 1988 del Ministeri 

d’Indústria i Energia (BOE n. 121, 20/05/1988). 

 
Aparells elevadors per a obres. 
Reglament d’aparells elevadors per a obres. Ordre de 23 de maig de 1977, del 
Ministeri d’Indústria (BOE n. 141, 
14/06/1977) (Correcció d’errades: BOE n. 170, 18/07/1977). 
· Modificació: modifica l’article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE n. 63, 
14/03/1981). 
Activitats mineres. Seguretat i la salut dels treballadors en aquest tipus d’activitats. 
Disposicions mínimes adreçades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en 
les activitats mineres. Reial decret 1389, de 5 de setembre de 1997, del Ministeri 
d’Indústria i Energia (BOE n. 240, 07/10/1997). 
Amiant. Treballs amb risc d’exposició. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a 
l’amiant. Reial decret 396, de 31 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 
86, 11/04/2006). 
Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. Reial 
decret 108/1991, d’1 de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la 
Secretaria del Govern (BOE n. 32, 06/02/1991) (Correcció d’errades: BOE n. 43, 
19/02/1991). 
Centres de treball. Comunicacions d’obertura 
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Requisits i dades de les comunicacions d’obertura prèvia o represa d’activitats 
d’empreses i centres de treball. Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i 
Seguretat Social (BOE n. 117, 16/05/1988). 
· Modificació: Modifica l'article 2 i l'annex. Ordre de 29 d’abril de 1999, del Ministeri de 
Treball i Afers Socials (BOE n. 124, 25/05/1999). 
· Modificació: Ordre TIN 1071/2010, nou format dels models de comunicacions 
d’obertura de centre de treball. 
 
Comitès de seguretat i salut. Registre de constitució 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de 
seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i 
delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, 
de 5 d’octubre de 2004; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 
07/10/2004). 
Conveni col.lectiu general del sector de la construcció 2002-2006. 
Resolució de 26 de juliol de 2002 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 193, 
13/08/2002). 
Conveni col.lectiu general del sector de la construcció (4rt) 
Resolució, de l’1 d’agost de 2007 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 197, 
17/08/2007). 
 
Conveni col.lectiu provincial. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14 
de febrer de 2006 ; Departament de la Presidència (DOGC n. 4574, 16/02/2006). 
(Correcció d’errades: DOGC n. 4678, 18/07/2006). 
CTE. Còdi tècnic de l’edificació. 
Reial decret 314, de 17 de març de 2006 ; Ministeri de l’Habitatge (BOE n. 74, 
28/03/2006). (Correcció d’errades: BOE núm. 22, 25/01/2008). 
· Modificació. Reial decret 1371 de 19 d’octubre de 2007; del Ministeri de la 
Presidència (BOE n. 254, 23/10/2007) 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. Reial decret 
1627, de 24 d’octubre de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 256, 
25/10/1997). 
· Modificació: Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Reial decret 2177, de 12 de 
novembre de 2004 ; del Ministeri de la Presidència (BOE n. 274, 13/11/2004). 
· Modificació: Reial decret 604, de 19 de maig de 2006 ; del Ministeri de Treball i Afers 
Socials (BOE n. 127, 29/05/2006). 
· Modificació: Modifica l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Reial 
decret 1109, de 24 d’agost de 2007 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 
25/08/2007) (Correcció d’errades: BOE 219, 12/09/2007). 
 
Delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut. 
Registre 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de 
seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i 
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delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, 
de 5 d’octubre de 2004; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 
07/10/2004). 
 
Distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. 
Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC n. 
1075, 30/11/1988). 
EPIs. Equips de protecció individual. Marcatge CE 
Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària 
dels equips de protección individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, 
del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 
28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993). 
· Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència 
(BOE n. 57, 08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995). 
· Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril 
de 1996; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 
· Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada 
el Reial decret 1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia 
(BOE n. 56, 06/03/1997). 
EPIs. Ús d’equips de protecció individual. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors 
d’equips de protecció individual. 
Reial decret 773, de 30 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 140, 
12/06/1997). (Correcció d’errades: BOE 171, 18/07/1997). 
Equips de treball. Ús. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels 
equips de treball. Reial decret 1215, de 18 de juliol de 1997 ; Ministeri de la 
Presidència (BOE n. 188, 07/08/1997). 
· Modificació: Nova redacció del punt 6, apartat 1 de l'annex I, on es parla de «treballs 
verticals». Nou apartat 4 en l'annex II, relatiu a treballs temporals en altura. Nou 
paràgraf a la disposició derogatòria única i disposició addicional única. Reial decret 
2177, de 12 de novembre de 2004; Ministeri de la Presidència (BOE, 13/11/2004). 
Estatut dels treballadors. 
Text refós de la llei de l’estatut dels treballadors. Reial decret-Legislatiu 1, de 24 de 
març de 1995, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 29/03/1995). 
Explosius. Reglament. 
Reglament d’explosius. Reial decret 230, de 16 de febrer de 1998, del Ministeri de la 
Presidència (BOE n. 61, 12/03/1998). 
· Modificació: Reial decret 277, de l’11 de març de 2005, Ministeri de la Presidència 
(BOE, 12/03/2005). 
Explosius voladures especials. 
Modificació de la instrucció tècnica complementària 10.3.01 "Explosius voladures 
especials" del capítol X "Explosius" del Reglament general de normes bàsiques de 
Seguretat Minera. Ordre de 29 de juliol de 1994, del Ministeri d’Indústria i Energia 
(BOE n. 195, 16/08/1994) (correcció d’errades: BOE n. 260, 31/10/1994). 
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Grues mòbils autopropulsades usades. 
Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM4 del Reglament d’aparells d’elevació i 
manutenció, relativa a "grues mòbils autopropulsades usades". Reial decret 837, de 27 
de juliol de 2003; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE, 17/07/2003). 
Grues torre per a obres o altres aplicacions. 
Nova instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells 
d’elevació i manutenció, relativa a grues torre per a obres o altres aplicacions. Reial 
decret 836, de 27 de Juny de 2003 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n.170, 
17/07/2003) (Correcció d'errades: BOE n. 20, 23/01/2004) 
Infraccions i sancions en l’ordre social. 
Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. Reial decret legislatiu 
5, de 4 d’agost de 2000 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 189, 08/08/2000) 
(Correcció d'errades: BOE n. 228 / 22/09/2000). 
· Modificació: Modifica els articles 2, 5, 12, 13, 19, 39, 42, 50, 52 i 53. Llei 54, de 12 de 
desembre de 2003; Prefectura de l’Estat (BOE, 13/12/2003). 
· Modificació: Modifica els articles 8, 11, 12 i 13. Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; 
Prefectura de l’Estat (BOE, 19/10/2006). 
Llibre de visites de la Inspecció de treball i seguretat social. 
Resolució, de 11 d’abril de 2006 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 93, 
19/04/2006) (Correcció d'errades: BOE n. 99. 26/04/2006). 
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de visites de la inspecció de 
treball i seguretat social. Resolució TRI 1627, de 18 de maig de 2006 ; Departament de 
Treball i Indústria (DOGC n. 4641, 25/05/2006) (Correcció d’errades: DOGC n. 4644, 
30/05/2006). 
Llibre d'incidències. 
S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de 
gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC n. 2565, 27/01/1998) 
Nova redacció de l'apartat 4 de l'article 13 relatiu al Llibre d’incidències. Reial decret 
1109, de 24 d’agost de 2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 
25/08/2007). 
Manipulació manual de càrregues que comporti riscos. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de 
càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. Reial 
decret 487, de 14 d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 
23/04/1997). 
Màquines. Marcatge CE. Aproximació de la legislació dels estats de la UE. 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de 
novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del 
Govern (BOE n. 297, 11/12/1995). 
· Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 
· Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució 
de 5 de juliol de 1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999). 
Màquines. Emissions sonores. 
Emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. 
Reial decret 212, de 22 de febrero de 2002 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 52, 
01/03/2002). 
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· Modificació: Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, del Ministeri de la Presidència (BOE 
n. 106, 04/05/2006). 
Marcatge CE. EPIs Equips de protecció individual 
Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària 
dels equips de protección individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, 
del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 
28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993). 
· Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència 
(BOE n. 57, 08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995). 
· Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril 
de 1996; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 
· Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada 
el Reial decret 1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia 
(BOE n. 56, 06/03/1997). 
 
Marcatge CE. Màquines 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de 
novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del 
Govern (BOE n. 297, 11/12/1995). 
· Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 
· Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució 
de 5 de juliol de 1999; 
Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999). 
 
Obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres. 
Models de 
comunicació. 
S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un 
centre de treball i d'avís previ 
d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació 
(DOGC n. 3754, 05/11/2002). 
Obra Pública 
Llei 3, de 4 de juliol de 2007; Departament de la Presidència (DOGC / 06/07/2007). Ha 
entrat en vigor el 
06/01/2008. 
Prevenció de riscos laborals. 
Llei 31, de 8 de novembre de 1995 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 269, 
10/11/1995). 
· Modificació: Llei 50, de 30 de desembre de 1998, sobre mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social(BOE n. 313, 31/12/1998). 
· Modificació: Modifica algunes parts de la llei 31/1995: els articles 9, 14, 23, 24, 31, 
s'afegeix l'article 32bis, 39, 43 i hi afegeix noves disposicions addicionals. Llei 54 de 
reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, de 12 de desembre de 
2003 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 298, 13/12/2003). 
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· Modificació: Es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en 
matèria de coordinació d’activitats empresarials. Reial decret 171, de 30 de gener de 
2004 ; Prefectura de l’Estat (BOE n. 27,31/01/2004). 
Risc elèctric. 
Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant 
el risc elèctric. Reial decret 614, de 21 de maig de 2001 ; Ministeri de la Presidència 
(BOE n. 148, 21/06/2001). 
Seguretat i salut en els llocs de treball. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial decret 486, de 14 
d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
· Modificació: Annex I. lletra A)9. Reial decret 2177, de 12 de novembre, del Ministeri 
de la Presidència (BOE 274, 13/11/2004). 
Senyalització de seguretat i salut en el treball. 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
Reial decret 485, de 14 d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 
97, 23/04/1997). 
Serveis de prevenció. Reglament 
Reial decret 39, de 17 de gener de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 
27, 31/01/1997). 
Ordre de 27 de Juny de 1997 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 159, 
04/07/1997) . 
· Modificació: Reial decret 780, de 30 de abril de 1998, del Ministeri de Treball i Afers 
Socials (BOE n. 104, 01/05/1998). 
· Modificació: Afegeix un segon paràgraf a l'article 22. Reial decret 688, de 10 de juny 
de 2005 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 139, 11/06/2005). 
 
· Modificació: modifica els articles 1, 2, 7, 16, 19, 20, 21, 22bis, 29, 30, 31, 31bis, 32, 
33bis i 35 i afegeix les disposicions addicionals 10a, 11a i 12a. del Reial decret 39. Reial 
decret 604, de 19 de maig de 2006, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 127, 
29/05/2006). 
Soroll. Riscos relacionats amb l’exposició. 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb 
l’exposició al soroll. Reial decret286, de 10 de març de 2006 ; Ministeri de la 
Presidència (BOE n. 60, 11/03/2006) .(Correcció d’errades: BOE 62, BOE n.71, 
14/03/2006). 
Subcontractació en el sector de la construcció. 
Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat (BOE, 19/10/2006). 
Es desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció Reial decret 1109, de 24 d’agost de 2007, que desenvolupa la Llei 32/2006, 
del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).(Correcció d'errades: 
BOE n. 219, 12/09/2007). 
Treball temporal. Seguretat i salut en el treball en l’àmbit d’aquest tipus d’empreses. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les empreses de 
treball temporal. Reial decret 216, de 5 de febrer de 1999, del Ministeri de Treball i 
Afers Socials (BOE n. 47, 24/02/1999). 
Vibracions mecàniques. Riscos derivats de l’exposició. 
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Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant als riscos derivats o que 
puguin derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques. Reial decret 1311, de 4 de 
novembre de 2005; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 265, 05/11/2005). 
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13. PLEC DE CLAÚSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES 
 

PLEC DE CONDICIONS 

CONDICIONS FACULTATIVES, ECONÒMIQUES i LEGISLATIVES 

Objecte del Plec General 

La finalitat d’aquest Plec és , tant a nivell tècnic com de qualitat exigibles, precisar les 
intervencions que corresponen, segons el contracte i d’acord a la legislació aplicable, el 
Contractista o Constructor de l’obra, els tècnics i encarregats, a l’Arquitecte Tècnic, així 
com les relacions entre ells i les seves obligacions en ordre a l’acompliment del 
contracte de l’obra. 
 

Documentació del Contracte d’obra 

Integren el contracte els documents que es relacionen tot seguit: 

-Les condicions fixades en el propi contracte (document). 

-El Plec de Condicions particulars. 

-El present Plec de Condicions. 

-Memòria, plànols, amidaments i pressupost de l’obra. 

 

A cada document les especificacions literàries prevalen sobre les gràfiques. Les 

acotacions prevalen sobre les mesures a escala que es puguin prendre sobre paper. 

Funcions del Tècnic Director 

-Redacció de complement i/o rectificacions del projecte que es necessitin. 

-Assistir a les obres tantes vegades com sigui necessari a fi d’impartir les instruccions 

precises per la correcta solució arquitectònica. 

-Coordinar la intervenció a l’obra d’altres tècnics. 

-Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar al promotor en 

l’acte de la recepció. 

-Preparar la documentació final d’obra i expedir i subscriure el certificat final de la 

mateixa. 

-Planificar el control de qualitat i control econòmic de les obres. 
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-Redactar l’estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en la realització de l’obra 

i aprovar el Pla de Seguretat i Salut per la seva aplicació. 

-Fer el replanteig de l’obra i preparar l’acta corresponent, subscrivint-la juntament 

amb Tècnic i Constructor. 

-Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i 

salut laboral, controlant la seva correcta execució. 

-Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d’obra 

segons les freqüències de mostreig programades al pla de control , així com efectuar 

totes les comprovacions necessàries per assegurar la qualitat constructiva d’acord al 

projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n’informarà al constructor qui 

haurà d’adoptar les mesures correctores que se li indiquin o cregui convenients, 

donant sempre compte a l’arquitecte. 

-Realitzar els amidaments d’obra executada i donar conformitat a les certificacions 

valorades i a la liquidació final de l’obra. 

Funcions del Constructor 

-Organitzar els treballs de construcció. 

-Elaborar, quan es requereixi el Pla de Seguretat i Salut de l’obra i disposar l’execució 

de mesures preventives, vetllant pel seu acompliment amb observació de la normativa 

vigent. 

-Subscriure juntament l’Arquitecte Tècnic l’acta de replanteig. 

-Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el projecte, a les normes tècniques i 

a les regles de la bona construcció. Així porta el manament de tot el personal que 

intervingui a l’obra i coordina les intervencions de subcontractats. 

-Assegurar la idoneïtat de tots els materials i elements constructius que s’usin. 

-Tenir custòdia del Llibre d’ordres i seguiment de l’obra. 

-Facilitar a la Direcció Facultativa amb el temps suficient els materials precisos per 

l’acompliment de la comesa. 

-Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

-Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

-Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. 
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De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 

Pla de Seguretat i Salut 

El Constructor presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació de 
l’Arquitecte Tècnic (AT) de la DF (Direcció Facultativa). 

 

Oficina a l’obra 

El Constructor habilitarà a l’obra una oficina on hi haurà una taula o taulell on es 

puguin estendre i consultar els plànols. A disposició de la DF sempre hi haurà: 

-El projecte executiu, amb inclusió dels complements redactats per la DF. 

-La Llicència d’obres. 

-El Llibre d’ordres. 

-El Pla de Seguretat i Salut. 

-El Llibre d’incidències. 

-Els Reglaments de Seguretat i Salut Laboral. 

-La documentació de les assegurances contractades. 

Representació del Contractista 

El Constructor comunicarà a la propietat la persona en qui delega l’obra, dotant-lo de 
les facultats de representació i adopció de les decisions que siguin a càrrec de la 
contracta. 
Aquest representant haurà d’assistir a les visites d’obra posant-se a disposició de la DF. 

 

Treballs no Estipulats 

El Constructor disposarà a càrrec seu els accessos i tancament de l’obra. La DF podrà 

exigir la modificació i/o millora. 

Replanteig 

Les obres s’iniciaran amb el replanteig en el terreny, assenyalant les referències 

principals que es mantindran com a base de posteriors replantetjos parcials. Aquests 

treballs a càrrec del Contractista. 

El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de la DF i, una vegada acceptat, 

prepararà una acta de replanteig. 
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Inici de les obres i ritme d’execució dels treballs 

El Constructor iniciarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 

Particulars, desenvolupant-les de manera que s’acompleixin els terminis establerts en 

el Contracte. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista, haurà de donar compte a la DF de l’inici 

dels treballs almenys amb tres dies d’anticipació. 

Ampliació del Projecte per causa imprevista o de força major 

Quan sigui necessari per causa imprevista o accident ampliar el projecte no 

s’interrompran els treballs, mentre es formula o retoca el projecte. 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i materials allò que la DF 

disposi amb caràcter d’urgència. L’import que això suposi s’abonarà consignant-lo en 

pressupost adicional, abonat directament, o segons s’acordi. 

Pròrroga per causa de Força Major 

Per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no 
pogués iniciar les obres, o les hagués de suspendre, o no les pogués acabar dins de 
termini, se li otorgarà una pròrroga, previ informe favorable de l’Arquitecte. Sempre 
per escrit. 
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis estipulats, 

al·legant com a causa la manca de plànols i ordres de la DF, excepte en el cas que 

havent-los demanat per escrit no se li haguéssin facilitat. 

Obres Ocultes 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults uns vegada acabada 

l’obra, s’aixecaran plànols precisos i acotats per tal que quedin perfectament definits. 

Aquests documents s’estendran per triplicat, liurant-ne un a l’Arquitecte, un altre a 

l’Arquitecte Tècnic i un tercer, al Contractista, signats tots pels tres. 

Treballs Defectuosos 

El Constructor utilitzarà els materials que acompleixin les condicions exigides i 

realitzarà tots els treballs contractats. 

Fins que tingui lloc la recepció definitiva, és responsable de l’execució dels treballs i de 

les faltes i defectes que puguin existir per motiu d’execució errònia o deficient qualitat 

dels materials o aparells. 

Quan la DF adverteixi vicis o defectes en els treballs executats o en els materials 

emprats, ja sigui mentre durin les obres, ja sigui amb les tasques acabades, i abans de 

la recepció definitiva, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i 

reconstruïdes d’acord amb allò contractat, a càrrec de la constructora. 
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Vicis Amagats 

Si la DF tingués fundades raons per creure en l’existència de vicis amagats en les 

unitats d’obra executades, ordenarà abans de la recepció definitiva, els assatjos, 

destructius o no, que consideri necessaris, donant compte a l’Arquitecte Tècnic. 

Les despeses a càrrec del Constructor, sempre que els vicis existeixin. Cas contrari 

aniran a càrrec de la Propietat. 

Materials no utilitzables 

El Constructor a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i al 

lloc adequat, enderrocaments, etc., que no siguin útils a l’obra. 

Es retiraran duent-los a un abocador controlat. 

Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran quan així ho ordeni la DF, 

però acordant prèviament la seva justa taxació, tenint present el valor dels materials i 

les despeses dels seu transport- 

Despeses de Proves i Assatjos 

Seran a càrrec de la contracta. 

Tot assaig que no sigui satisfactori o no ofereixi les suficients garanties podrà 

començar-se de nou a càrrec de la contracta. 

Neteja de les obres 

El Constructor mantindrà netes les obres i els voltants, tant de runes com de materials 

sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions provisionals no necessàries, així com 

adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris per tal que l’obra ofereixi un 

bon aspecte. 

Recepció de les obres 

Recepcions Provisionals 

Trenta dies abans d’acabar les obres, el Tècnic Director comunicarà a la Propietat la 

proximitat de l’acabament, a fi de convenir una data per l’acta de recepció provisional, 

que es farà amb la intervenció de Propietat, Constructor i Tècnic, convocant també la 

resta de tècnics que hagin intervingut en la direcció ja sigui com funció pròpia en 

aspectes parcials o en unitats especialitzades. 

Després d’un detingut reconeixement, s’estendrà una acta amb tants exemplars com 

intervinents, signant-la tots ells. D’ençà aquest moment començarà a còrrer el termini 

de garantia, si les obres estiguessin en condicions de ser admeses. Tot seguit la DF 

estendrà el corresponent Certificat Final d’Obra. 
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Si les obres no es troben en condició de ser rebudes, constarà en Acta, donant 

instruccions al Constructor per tal que posi remei als defectes observats, fixant un 

termini per arranjar-los, moment en el qual es tornarà a repetir l’operació. 

Si el Constructor no hagués complert es podrà declarar resolt el contracta amb pèrdua 

de la fiança. 

Documentació Final d’Obra 

L’Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres amb les 

especificacions i contingut que disposi la legislació vigent. 

Liquidació Provisional de les Obres 

Una vegada rebudes les obres provisionalment la DF procedirà als mesuraments 

definitius, amb necessària presència del seu representant. S’estendrà la Certificació 

per triplicat que servirà, degudament signada, per tal que la propietat aboni el saldo 

resultant exceptuant-ne la quantitat retinguda en concepte de fiança. 

Termini de garantia 

Haurà d’estipular-se en el Plec de Condicions Particulars no essent mai inferior a 9 

mesos. 

Recepció Definitiva  

Es verificarà una vegada transcorregut el termini de garantia. A partir d’aquest 

moment acaba l’obligació del Constructor de reparar a càrrec seu aquells desperfectes 

inherents a la normal conservació de les obres, quedant únicament responsabilitats 

derivades dels vicis de la construcció. 

Pròrroga del Termini de Garantia 

Si les obres no es troben en condició de ser rebudes, constarà en Acta, el Tècnic 

Director donarà instruccions al Constructor per tal que posi remei als defectes 

observats, fixant un termini per arranjar-los, moment en el qual es tornarà a repetir 

l’operació. 

Si el Constructor no hagués complert es podrà declarar resolt el contracta amb pèrdua 

de la fiança. 

Recepcions de treball la contracta dels quals ha estat rescindida 

Cas de resolució del contracte, el Contractista queda obligat a retirar en el termini fixat 

al Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a 

resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser 

recomençada per una altra empresa. 
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Les obres i treballs acabats completament es rebran provisionalment, tal com s’ha dit 

abans. Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament tal com abans. 

Per les obres i treballs no acabats però acceptables a judici de la DF, només es farà una 

única recepció. 

CONDICIONS ECONÒMIQUES 

Principi General 

Tots els que intervinguin en el procés constructiu tenen dret a percebre puntualment 

les quantitats devengades de la seva correcta actuació sempre atenent les condicions 

contractualment establertes (certificacions parcials). 

Fiances 

El Contractista prestarà fiança segons s’estipuli: 

-Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per un import que va del 3 al 10 % 

del total de la contracta. 

-Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en igual 

proporció. 

Execució de Treballs amb càrrec a la fiança 

Si el Contractista es nega a fer a càrrec seu els treballs necessaris per acabar l’obra en 

les condicions contractades, la DF, en nom i representació de la propietat, els ordenarà 

executar a un tercer o podrà realitzar-los directament per administració, abonant el 

seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a que tingui dret la 

propietat, en cobrir l’import de les despese efectuades en les unitats d’obra que no 

fossin de rebut. 

De la Devolució de la Fiança 

La fiança retinguda al Contractista no serà retornada a aquest, fins com a mínim, 

després d'un any trascorregut desde la signatura de la Recepció de l’obra. 
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CONDICIONS TÉCNIQUES GENERALS.  

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL E INSTAL·LACIONS  
 

SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL  

 CLIMATITZACIÓ  

És la instal·lació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la 

temperatura, el contingut d’humitat, el moviment i la puresa de l’aire amb la finalitat 

d’aconseguir el confort desitjat. 

Els sistemes possibles són els següents: 

Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua. 

Per la seva construcció: Partits o compactes. 

Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes. 

Per la seva disposició: Verticals o horitzontals. 

Pel seu tamany: Petits: portàtils, de mur o finestra. 

Mitjans: consoles, murals. 

Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split).  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 

fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 

construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 

construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 

los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 

aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements 

de la instal·lació. 

 



Documents de plantilla © Copyright 2016 
Gesab.com 82  

 

 

 
Document per a ús intern 

Departament Tècnic 
NOU CPD 

AJUNTAMENT FIGUERES  

UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 

100171:1992 ERR Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 

100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos, UNE-EN 

60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos 

generales. 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 

31.01.2007).  

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment 

bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  

Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 

Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. RD 3099/1977. 

Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  

UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad 

y medioambientales. Parte 1: Requisitos básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los 

aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales, UNE-EN 60335-2-

40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos 

particulares para las bombas de calor eléctricas, los acondicionadores de aire y los 

deshumidificadores. 

Conductes: 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  

UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 

Conductes metàl·lics: 

UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 

100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes, UNE 100104:1988 Climatización. 

Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 

Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 

UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire. 

Reglamento de seguridad para plantas e instalacione s frigoríficas.  Real Decreto 3099/1977. 

Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de 

seguridad para plantas einstalaciones frigoríficas. B.O.E.29; 03.02.78. 

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua 

caliente y climatización. B.O.E.99; 25.04.81. 

Reixes i difusors: 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
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Generació 

Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instal·lació. 

Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font 

energètica pot ser l’electricitat. A l’hivern el sistema pot estar connectat a una caldera 

generadora d’un circuit d’aigua calenta que dóna suport a la bomba de calor o que n’anul·la el 

seu funcionament a l’hivern. 

Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica 

pot ser l’electricitat. 

De coberta (roof-top): Es col·loca a coberta i a més de generadora és emissora directa de l’aire 

climatitzat al local. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel seu correcte funcionament. 

Control i acceptació 

Bomba de calor: Dimensions i potència. 

Refrigeradora: Dimensions i potència. 

De coberta (roof-top): Dimensions i potència.  

Execució 

Bomba de calor, refrigeradora i de coberta. 

Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació 

tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre 

vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. Tots els materials que intervenen a la instal·lació 

han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, s'han de poder moure lliurement 

sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Ha 

d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, 

amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que 

compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra. La prova de servei ha d'estar 

feta. 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, es 

procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 

tubs, etc. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions 

de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar 

segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es 

repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els 

extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi 

de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la 

obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 

Control i acceptació 
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Replanteig i ubicació de màquines. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a 

quadres elèctrics. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i d’aigua. 

Verificacions 

Característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les 

unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. Posta en marxa de la instal·lació.  

Amidament i abonament  

UT de la bomba de calor i refrigeradora. 

 Transport  

Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de 

l’aparell generador fins a l’aparell emissor.   

Components  

Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè reticulat. 

Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors amb protecció 

exterior de xapa si va per l’exterior. 

Circuladores: Per garantir la correcta circulació del fluid fins a tots els emissors. 

Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la 

instal·lació. Poden haver-hi: sondes de temperatura, claus de regulació, centraletes de 

programació, elements de dilatació i seguretat. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel seu correcte funcionament. 

Control i acceptació 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la 
unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres 
elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels 
elements.  

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant 
les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així 
com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs 
de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tubs: Poden anar 
superficials o col·locats en safata o espai específic per aquest ús. Els tubs han de ser 
accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a 
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del 
sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i especialment evitar el 
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contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació 
entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha 
d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats 
de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han 
de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub 
s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. La canonada no pot 
travessar xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de 
separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb 
passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de 
sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les 
unions, canvis de direcció i sortides es podran fer amb accessoris soldats o roscats, assegurant 
l’estanquitat fent servir estopes, pastes o cintes estanques. Cal preveure elements de lliure 
dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure 
moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció.  
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de 
comandament de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes 
elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut dels tubs és exterior cal protegir 
l’aïllament del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del 

fabricant i industrial seguint especificacions de la D.F. 

Control i acceptació 

Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. 

Col·locació i direcció dels elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. 

d’encreuament amb altres instal·lacions. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. 

Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de 

pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del 

material d’aïllament. 

Verificacions 

Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de 
lliure dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de 
preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer 
sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
 
Amidament i abonament 

Ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de 

realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 

Ut de la resta d’elements que conformen la instal·lació. 

Emissors  

És l’element últim de la instal·lació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió 

directament de l’aparell o mitjançant conductes i reixetes.  

Tipus  

De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras. 
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De consola: Es col·loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o 

embolcall a mida. 

Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica. 

Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes 

per fer arribar l’aire al lloc desitjat. 

Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat. 

Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte. 

Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel seu correcte funcionament. 

Control i acceptació 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de 

comprovar que les característiques tècniques dels aparells corresponen a les especificades al 

projecte.  

Execució 

Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 

Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades 

per la D.F. Els equips han de quedar fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les 

instruccions d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls als suports. 

Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots els materials que 

intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, com 

ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb 

elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Els cables elèctrics i els tubs frigorífics 

han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. Les connexions dels equips i 

aparells a les canonades han d'estar fetes de manera que entre la canonada i l'aparell no es 

transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. Les connexions han de ser fàcilment 

desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. Els 

conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la 

distància horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions 

d'instal·lació. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots els elements 

s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. La seva instal·lació no ha d'alterar les 

característiques de l'aparell. Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de 

desguàs han de ser estanques; han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel 

fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per 

eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats 

d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha 

d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la 

temperatura i pressió de servei. 
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Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte 

al que dóna servei. No s'han de transmetre esforços ni vibracions entre l'aparell i els 

conductes. 

Conductes Si els conductes van 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. 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 a la paret o al sostre, segons quina sigui la seva situació. Dist. 

màx. 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. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar 

fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats. La superfície per segellar ha de ser 

neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les unions han d'estar comprimides i a 

tocar. L’execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer segons les 

UNE’s vigents. També han de complir aquesta norma els reforços i la separació de suports 

d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó. El segellat ha de ser continu al llarg de 

les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que 

s'ha d'unir. El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte. 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. Tots els components que conformen el 

conducte han de ser compatibles entre si. No s'han de transmetre esforços entre els conductes 

o accessoris i el sistema de suport. 

Reixes i difusors 

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. 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 la seva part inferior. La seva instal·lació no ha 

d'alterar les característiques de l'element. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà 

un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 

Control i acceptació 

Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. 

Connexió a quadres elèctrics. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i 

muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió 

hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material 

d’aïllament.  

Verificacions 
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Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 

Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o 

sorolls inacceptables. Característiques de màquines i muntatge d’elements de control. 

Conductes 

Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. 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.  

Reixes i  difusors 

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.  

Amidament i abonament 

ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors. 

m² o ml, segons mides, dels conductes. 

  

 VENTILACIÓ 

És la instal·lació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici.  

Normes d’aplicació 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, 

Protecció enfront del soroll. 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 

31.01.2007).  

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment 

bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  

UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 

fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 

construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 

construcción 
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UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 

los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 

aislamiento y los términos de adaptación al espectro.  

Components 

Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o 

conductes flexibles d’alumini, poliester, xapa d’acer galvanitzat i plàstic. 

Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte. 

Airejadors: Elements que es col·loquen als elements constructius per permetre l’admissió o el 

pas de l’aire. 

Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són 

aparells que forcen mecànicament la ventilació interior d’un local. 

Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 

Control i acceptació 

Conductes i reixes: Dimensions i material. 

Equips de ventilació: Dimensions i potència.  

Execució 

Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre 

els tubs no han de ser rígides. Cada tram entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. 

No s'ha d'interrompre la continuïtat del conducte en cap lloc. El pas a través de sostres i les 

unions entre els conductes s'han de fer de manera no rígida. El pas a través del forjat tindrà 

un marge perimetral de 2 cm que s’omplirà amb aïllament tèrmic. La connexió entre el 

conducte principal i el secundari s'ha de fer amb una peça especial de derivació i ha de 

quedar >= 2,20 m per sobre de la dependència per ventilar. El tram exterior sobre la coberta 

ha de quedar protegit per un paredó de totxana. Ha de tenir l'alçària fixada en el projecte; si 

no s'especifica, ha de ser la determinada per la NTE-ISV i el CTE. Toleràncies: replanteig: ± 10 

mm, aplomat del conducte en una planta: ± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 5 mm. Pels 

conductes d’extracció per a ventilació híbrida, les peces han de col·locar-se tenint compte de 

l’aplomat, podent-se admetre una desviació de la vertical de fins a 15º amb transicions 

suaus; els dos últims pisos no s'han de connectar al conducte principal, sinó que han de 

sortir directament a l'aspirador i l'alçària màxima de cada conducte principal és de 6 plantes. 

Cal deixar muntades les reixes de ventilació. Les obertures d’extracció connectades a 

conductes d’extracció han de tapar-se adequadament per a evitar l’entrada de runes o 

d’altres objectes als conductes fins que es col·loquin els elements de protecció 

corresponents. El tall de les peces s'ha de fer amb una serra manual o mecànica, 

perpendicularment a l'eix i per l'extrem contrari al de la valona de connexió. Quan les peces 

siguin de formigó en massa o ceràmiques, s’hauran de rebre amb  morter de ciment tipus  



Documents de plantilla © Copyright 2016 
Gesab.com 90  

 

 

 
Document per a ús intern 

Departament Tècnic 
NOU CPD 

AJUNTAMENT FIGUERES  

M-5a (1:6), evitant la caiguda de restes de morter a l’interior del conducte i enrasant les juntes 

per totes dues cares. 

Reixes: 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. Han d'estar formades per una xapa metàl·lica amb les aletes estampades. No han 

de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. La forma 

d’expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçària. 

Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No 

tindran cap de les seves parts deformades ni amb senyals d’haver estats sotmesos a 

maltractaments abans o durant la instal·lació. Es deixaran col·locats protegits interior i 

exteriorment per evitar el seu embrutiment. Si l’airejador disposa de qualsevol tipus de 

regulació, es comprovarà el seu correcte funcionament. 

Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa 

d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar 

que el sentit de gir és el que li correspon. La distància entre el pla de la boca de l'extractor i 

qualsevol obstacle ha de, com a mínim, ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la 

boca de descàrrega i acomplir els requeriments indicats al CTE. L’aspirador híbrid o mecànic 

s’ha de col·locar aplomat i agafat al conducte d’extracció o al seu revestiment. El sistema de 

ventilació mecànica ha de col·locar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant elements 

anti-vibratoris. Les juntes i connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar l’entrada 

o sortida d’aire en aquest punts. 

Control i acceptació 

Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. 

Proves d’estanquitat d’unió de conductes, mesura d’aire. Pel sistema d’extracció de garatges: 

ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament davant la 

presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 

Verificacions 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor 

elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible 

d'acord amb la de l’aparell. Comprovació del cabal d’extracció dels conductes. 

Amidament i abonament  

ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces 

especials, amidada la llargària instal·lada entre els eixos dels elements o dels punts a 

connectar. 

ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc. 
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IL·LUMINACIÓ   

Normes d’aplicació  

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. 

DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront 

del soroll. 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 

31.01.2007).  

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment 

bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  

Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones 

Técnicas Complementarias. Instrucción 9/2004. 

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

elèctriques. Resolució 4/11/1988. 

Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 

363/2004. 

Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment 

administratiu per a l'aplicació del REBT. Instrucció 7/2003.  

Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. 

Instrucció 9/2004. 

Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 

60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de projectors d’exterior. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 

fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 

construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 

construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 

los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 

aislamiento y los términos de adaptación al espectro.  

 

 

 

  



Documents de plantilla © Copyright 2016 
Gesab.com 92  

 

 

 
Document per a ús intern 

Departament Tècnic 
NOU CPD 

AJUNTAMENT FIGUERES  

 Interior  

És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat 

que reparteixen, filtren o transformen la llum emesa per una o més làmpades 

(d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i 

protecció de les llumeneres.   

Components 

Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de 

descàrrega i inducció. Les llumeneres podran ser: empotrades, adosables, suspeses, amb 

gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants... 

Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 

Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip 

auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en lúmens i l’índex de rendiment de color. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 

Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. 
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: 
secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. 
Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de 
funcionament: Encesa de l’enllumenat.   
 

Execució 

Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. 

abans de la seva col·locació.  

La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un 
cop replantejada la situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la 
llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a 
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en 
quadres elèctrics. Les zones on el seu ús sigui temporal es col·locaran detectors de presència o 
temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les 
especificacions del CTE.  

Verificacions 

La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en 

l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat amb totes les llumeneres equipades 

amb les làmpades corresponents.  

Amidament i abonament  

ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. 

Es pot incloure la part proporcional de difusors, gelosies o reixes. 
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Emergència  

És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per 

facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de 

pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i 

mitjans de protecció existents.  

Components 

Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 

Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un 

local. En cada aparell d’incandescència existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de 

fluorescència el mínim serà una làmpada. 

Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 

Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i 

posta en estat de repòs. 

El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En 

els dos casos, el restabliment de la tensió d’alimentació normal ha de provocar 

automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 

Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. 
Distància mín. encreuament amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: 
secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques i situació 
d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de 
l’enllumenat.   
 

Execució 

Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. 

abans de la seva col·locació.  

La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un 
cop replantejada la situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la 
llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a 
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en 
quadres elèctrics.  
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Verificacions 

Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els 

següents punts: portes en recorreguts d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en 

canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als locals que 

alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis. 

La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament 

al produir-se una fallida d’alimentació. Es considera fallida el descens de la tensió 

d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal.  

Amidament i abonament  

ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i 

unitats de comandament, la bateria d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, 

fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material. 

 

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

 LÍQUIDS 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de 

referència de l’Apèndix C. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 

Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 

UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 

877:2000. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 

1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según 

norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de 

hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 

UNE  

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 

fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 

construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 

construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 

los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 

aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
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Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 

Orden 15/09/1986.  

Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 

Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  

Peces d'acer galvanitzat: 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. 
Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 

galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 

Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

Canal exterior d'acer galvanitzat: 

UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en 

continuo por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de 

suministro. 

Sobre llit d'assentament de formigó: 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

UNE. 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. 

UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 

1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma 

UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 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. 

Connexió a xarxa  

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des 

de la sortida de l’edifici. Connecta amb la xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les 

aigües negres de l’edifici. 

La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa 

de sanejament pública sigui separativa, cada una de les xarxes interiors es connectaran de 

forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues xarxes 

interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el 

límit més proper d’aquesta a la xarxa general de sanejament.  

Components 

Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
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Unions i accessori: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El 
material serà el mateix que el tubs. 
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 

Característiques tècniques mínimes. 

Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a 

les càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 

Control i acceptació 

Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.  

Execució 

Generalitats 

La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent 

aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la D.F. En general, l’execució 

de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 

el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, 

procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les 

millors condicions pel seu manteniment i conservació. 

Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en 

compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, 

electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 

Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota 

de la xarxa d’aigua potable. 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i 

amb el pendent definit per a cada tram. La junta entre els tubs és correcte si els diàmetres 

interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la 

pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 

apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El pas a través d'elements estructurals 

s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats 

dins de la rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha 

de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. La canonada ha de quedar 

protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de 

la rasa i de les variacions tèrmiques. Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de 

la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat 

en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres 

compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la 

generatriu superior del tub a la superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit 

rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova 

d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig 

tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigó ha 

de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara 

disgregacions o buits a la massa. 
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PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els 
tubs han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, 
en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior del tub. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes 
o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin 
soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de 
calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions 
tècniques del fabricant. 
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre 
solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat 
amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la 
solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al 
mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i 
han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a 
trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida 
amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta 
de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles 
interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix 
de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons 
no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la 
fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura 
entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat 
necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant 
amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència 
prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 

Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària 
prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja canya que ha de quedar plana. El formigó ha de 
ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara 
disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap 
punt. Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck.  
Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions 
interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 
8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La 
temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de posar a 
l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es 
produeixin disgregacions. S'ha de compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure 
d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una temperatura 
ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de col·locar 
sense que rebin cops. Per parets de maó: Els maons per col·locar han de tenir la humitat 
necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades 
senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els 
han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
Control i acceptació 

Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.  
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Verificacions 

Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal 
soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum.  
 

Amidament i abonament  

ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i 

comprovat. 

m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels 

pous de registre. 

ut pericons i tapes de registre. 

m² parets del pou de registre. 

  

Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  

Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de 

sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres.  

Components  

Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis 
aparells, bonera sifònica o pericons sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant 

més proper. Poden ser de PVC o polipropilè. 

Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats 

del forjat. 

Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o 

polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces 

de ceràmica. 

Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. 

Poden ser primària, secundària, terciària i amb vàlvules d’aireació-ventilació. 

Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, 

planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 

Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 

Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals 

humits i a les cobertes. 

Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o 

garatges. 
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Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o 

tota per sota de la cota del punt de connexió a la xarxa de sanejament. 

Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la 

xarxa exterior de sanejament es sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu 

registre i manteniment. 

Característiques tècniques mínimes. 

Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a 

les càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 

Control i acceptació 

Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons 

especificacions. 

Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 

Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies 

planes i en llocs protegits contra impactes.  

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 

per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en 

perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Tancaments hidràulics. 

Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més 
baix i connexions per al desguàs i l'aparell sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del 
sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, zones resseques 
ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar 
anivellada i fixada sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb 
tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el 
paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de 
la reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar 
adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i 
fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha 
d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és 
absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques 
per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
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L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra 
hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les 
distàncies superiors a 70 cm. El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, 
reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una 
franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no 
han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 
1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb 
el pendent determinat per a cada tram. Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs 
s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams muntats mai 
no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: 
<= 150 cm. Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els 
tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. Tots els 
talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del 
parament per tal de permetre fer posteriors reparacions o acabats i per evitar que les possibles 
condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de subjectar 
per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les 
unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces 
de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut 
descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc 
d’impacte es protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals 
s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. La franquícia entre el tub i el contratub, i 
entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 
plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació 
es farà amb peces especials i l’angle de desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de 
ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les 
abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer 
la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els 
tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per 
mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, 
titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica 
han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació 

és primària tindrà el mateix diàmetre que el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard 

que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la ventilació 

és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del 

diàmetre del baixant que serveix. Si la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el 

corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 

Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix 
del recorregut. El seu pendent mínim serà del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar 
fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La unió 
entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La 
unió entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix material. Les 
unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. Distància 
entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les 
làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de 
l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar col·locades de 
forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions 



Documents de plantilla © Copyright 2016 
Gesab.com 101  

 

 

 
Document per a ús intern 

Departament Tècnic 
NOU CPD 

AJUNTAMENT FIGUERES  

han de ser de metall compatible amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc 
s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades, amb 
soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de 
dilatació <=600 cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el 
contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta 
de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de 
ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la 
calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer 
galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, 
teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, 
± 10 mm/total, encavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces 

ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte amb el ràfec ha 
de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El 
sentit d’encavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. 
Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: encavalcaments: - 0 mm, + 20 
mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense 
escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, 
ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els 
pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera 
ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent 
per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior 
del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades 
alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser 
horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, 
ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser 
llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó 
ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 
1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: 
aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 
mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de 
ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha 
d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la 

bonera, amb els procediments indicats pel fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la 

làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de 

penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar 

enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport 

amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant 

amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 

mm. No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma 

termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar 

adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i 

fixant-la a pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una 

mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre 

superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 

Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la 

fondària prevista a la D.T. La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El 
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nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa enrasats amb el 

paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de 

quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies 

d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 

mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat 

sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat 

amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla 

que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre 

el bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin 

provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i 

tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la 

reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni 

ha de modificar les condicions exigides pel material. 

Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament 

al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà 

sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les 

operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: 

posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de 

quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar 

cobert per la tapa. 

Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió 

i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del 

mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar al fons del pou amb 

el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar 

paral·lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap 

tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha de comprovar si 

la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les 

unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació 

del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar 

alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser estanques 

a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada 

per la D.F. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre 

la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat 

l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre 

la vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix 

d'accionament del sistema de tancament. Les unions amb la canonada han de quedar segellades 

mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 

malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les 

rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de 

treure en el moment d'executar les unions. 

Control i acceptació 

Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
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Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge 

de canals i embornals, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació.  

Verificacions 

Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, 

verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i comprovació dels tancaments hidràulics. 

Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i 
pous s’ompliran d’aigua per comprovar l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden 
fer amb aigua, aire o fum.  
 

Amidament i abonament 

ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 

ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 

  

 

SUBSISTEMA SEGURETAT 

 

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de 

l’incendi, i també la transmissió d’alarma als ocupants de l’edifici.   

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, 

Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per 

il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93. 

Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la 

certificació de productes. RD 1942/1993. 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 

UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad 

contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre 
locales.  

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 

fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 

construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
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UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 

construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 

los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 

aislamiento y los términos de adaptación al espectro.  

Components 

Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport 

i ús manual. 

Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: 

presa d’aigua a façana, columna ascendent d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de 

seccionament. 

Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada 

per: font de proveïment d’aigua, xarxa de canonades i Boca d’Incendi Equipada.  

Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior transmissió 

d’un senyal d’alarma a l’edifici. Està formada per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica 

independent. 

Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior extinció 

automàtica de l’incendi. Està formada per: presa d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup 

de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i vàlvules.  

Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.  

Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components 

de la instal·lació de protecció i extinció d’incendis.  

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les 

corresponents a les especificades en les normes UNE corresponent a cada component. 

Control i acceptació 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, 

comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan 

pel que fa a mides, qualitats i materials.  

Execució 

Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La 

posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar 

prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Alçària sobre el 

paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 50 

mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, 

pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari ha de quedar 

fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar 
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col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu 

transport sense perill de despendre's. 

Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de 

ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han 

de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula 

d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La 

palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de 

l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, 

horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat 

amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat 

en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al 

costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els 

enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços 

ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de 45mm amb tapa. 

Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, 

en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han 

de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim 

hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer 

únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la 

conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar 

al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través 

d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb 

material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs 

no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha 

d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les 

canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de 

l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La 

separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 

separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han 

d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre 

suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres 

depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 

mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment 

amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre 

els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 

impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el 

seu defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de 

treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar connectades 

directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les 

boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. 

Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta 

bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat 

inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, 

aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha de girar 

lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats 
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amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs 

d’acer galvanitzat. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per 

la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i 

no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les 

unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris 

corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si 

cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç 

de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb 

passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de 

sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La 

superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 

conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre 

perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de 

passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre 

aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar 

convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera 

que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 

metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. 

Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, 

l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels 

tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra 

s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les 

parets.  

Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. 

Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'armari a la paret, 

connexió a la xarxa d'alimentació, col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció 

"Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, 

la indicada per la D.F. La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La 

vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, 

aplomat i sòlidament fixat a la paret. Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar 

sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament. Alçària 

del centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, 

horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta 

d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical 

mitjançant tacs i visos. Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i 

tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció 

de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, 

horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig 

previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques 

de l'element. Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de 

fums, tèrmics de fum, termovelocimètrics, detectors de CO. La posició ha de ser la reflectida a 

la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha de fixar sòlidament a la 

superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els 

detectors autònoms de CO: Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al 
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punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar connectats a la xarxa general 

d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El 

senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; 

han de quedar connectats pel sistema de dos conductors a la xarxa que els correspon, d'una 

central de detecció, a 24 V. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Abans de començar els 

treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva 

instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de comprovar que les 

característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es 

faran amb els estris adequats. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa elèctrica: veure capítol 

corresponent a electricitat. 

Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del 

sector d’incendi. Caldrà un estudi o projecte específic. 

Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt 

ha de quedar fixat sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el 

plec de condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de tancament i les unions han de ser 

estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. Les boques han 

de quedar tapades amb les tapes corresponents. 

Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport 

en la posició indicada a la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, 

aprovades per la D.F. Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva 

fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior 

horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. 

Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de 

col·locar ha d'estar totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la 

planxa durant la col·locació. No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats 

existents.  

Control i acceptació 

Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, mànegues i 

ruixadors, així com la seva ubicació i muntatge. Instal·lació i traçat de línies elèctriques, 

comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i prova de 

funcionament dels detectors i de la central.  

Verificacions 

Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova 

d’estanquitat i resistència mecànica abans de la posta en servei. Dades de la central de 

detecció d’incendis. 

Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i 

ruixadors: característiques i muntatge. 

Amidament i abonament  

ut els elements. 

ml els tubs.  
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PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció i la transmissió d’alarma 

contra intrusió als edificis.  

Normes d’aplicació 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.  

Components 

Detectors d’infraroigs: Són aparells que detecten la presència de persones dins de l’edifici. 

Contactes: Es col·loquen a les portes i poden ser magnètics o de vibració. 

Central de seguretat: Rep la informació dels detectors i els contactes. 

Sirenes: Porta un senyal lluminós i es col·loca a l’exterior de l’edifici. 

Marcadors telefònics: Poden anar amb alimentació o sense, i poden ser programables. 

Conductors: Seran blindats i apantallats col·locats amb tub. 

Senyalització amb rètols: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les 

corresponents a les especificades en les normes UNE corresponents a cada component. 

Control i acceptació 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, 

comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan 

pel que fa a mides, qualitats i materials. La posició dels elements ha de ser la indicada a la D.T., 

amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F.  

Execució 

En general la base de tots els elements ha de quedar fixada sòlidament mitjançant tacs i visos. 

Ha d'estar fixada i en posició vertical i quedarà amb els costats aplomats i anivellats. 

Detectors: Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés 

de la zona que han de protegir. Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos 

conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central de detecció, a 24 V. La tolerància 

d'instal·lació serà de ± 30 mm. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

fixació de l'aparell a la superfície, connexió a la xarxa elèctrica de detecció i prova de servei. 

Contactes: Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li 

correspongui, d'una central de detecció, a 24V. El contacte magnètic s'instal·larà en el costat 

corresponent a la zona protegida. L'interruptor i l'imant estaran col·locats enfrontats a una 

distància d'1 a 12 mm, un sobre la part fixa i l'altre sobre la part mòbil. Si són encastats, els 

contactes han d'anar col·locats dins els forats oportuns practicats al parament. 
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Central de seguretat: Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de 

detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Les toleràncies d'instal·lació: posició: 

± 30mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3mm. 

Sirenes: Han de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 

Marcadors telefònics: S'ha de muntar en un lloc de fàcil accés per a l'usuari. Estarà connectat 

perfectament a la línia telefònica. 

Conductors: La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al 

paviment. El conductor ha de penetrar dins de les caixes de derivació i les de mecanismes. No 

hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de 

mecanismes. Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de 

connexió (ITC-MIE-BT-019). Penetració del conductor dins de les caixes >= 10 cm. Toleràncies 

d'instal·lació: Penetració del conductor dins de les caixes: ± 10 mm. 

Senyalització amb rètols: Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva 

fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior 

horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. 

Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. 

Control i acceptació 

Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. 

Conductors: Material, diàmetre i subjecció.  

Verificacions 

Secció dels conductors elèctrics i diàmetre dels tubs de protecció.  

Amidament i abonament  

ut els elements. 

ml els conductors. 

  

SUBSISTEMA CONNEXIONS 

ELECTRICITAT  

Normes d’aplicació  

Codi Tècnic de l’Edificació.  RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll. 

Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas 

Complementarias. RD 842/2002. 

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

363/2004, Instrucció 7/2003. 

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

Instrucció 9/2004. 
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Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 

elèctriques. DOGC 30/11/1988. 

Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 

centros de transformación. RD 3275/82. 

Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000. 

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT.  BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 

Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados 

limites de tensión. RD 7/1988. 

UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 

fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 

construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 

construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 

los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 

aislamiento y los términos de adaptación al espectro.  

Connexió a xarxa 

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de 
protecció (CGP). La seva funció és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment 
pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i regular. Les 
dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la 
potència necessària de l’edifici, la continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació 
transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de 
realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues 
entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les 
pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota 
la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 

Components  

Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 

Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
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Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals 

d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les instal·lacions elèctriques dels usuaris. 

Característiques tècniques mínimes. 

Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb 

l’empresa de serveis. 

Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal 

vigent. 

Control i acceptació 

Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Caixa general de protecció: material i dimensions.  

Execució 

La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent 

aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la direcció facultativa. En 

general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 

objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant 

les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls 

molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així 

com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a 

la xarxa. 

Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o 

danys. 

Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran 

en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, 

aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 

El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i 
amplada variable adequades al diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del 
tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net 
de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la 
companyia. D’acord amb la demanda la instal·lació constarà d’una única CGP o més. La 
col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no 
llinda amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una 
escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 
cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà de 3 
a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet 
muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de 
l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la caixa. 
Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 

Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i 

accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i ancoratges.  
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Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i 
distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. 
Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: 
Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.  
 

Verificacions 

Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  

Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 
  
Amidament i abonament  

ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i 

comprovat;  

m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 

ut de la caixa general de protecció.  

Instal·lació comunitària i interior 

Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) 

fins al punt de connexió a l’interior. La seva funció és la de distribuir l’electricitat des de la 

caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim 

equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de 

manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la 

instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en 

cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa 

Tensió, i les seves instruccions complementàries, així com les recomanacions de les NTE-

IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, instal·lacions 

d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les 

restes d'embalatges, retalls de materials, etc.  

Components  

Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de 
comptadors. Poden ser de coure o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra 

energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. 

Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació 

dels comptadors de tots els abonats d’un mateix edifici.  

Està compost per aquests elements: 

Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 

Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del 

qual és protegir-les d’intensitats produïdes per tallacircuits. 

Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en 

kilovolt ampers reactius per hora. 
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Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de 

la línia general d’alimentació.  

Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació 

individual amb l’objectiu de protegir l’usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la 

instal·lació. 

Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència 

i integra tots els dispositius necessaris per assegurar: el comandament, protecció de les 

sobrecàrregues i tallacircuits. 

Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic 

(IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, 

Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 

Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i 

materials. 

Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense 

recobriment protector. 

Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a 

l’interior de tubs protectors. Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 

Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i 

commutats. Aniran encastats o muntats superficialment. 

Característiques tècniques mínimes. 

Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i 
opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat 
reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. 

Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient. 

Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de 
potència serà en funció del tipus de subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons 

circuit. 

Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 

Control i acceptació 

Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat 

AENOR. 

Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 

Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 

 



Documents de plantilla © Copyright 2016 
Gesab.com 114  

 

 

 
Document per a ús intern 

Departament Tècnic 
NOU CPD 

AJUNTAMENT FIGUERES  

La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la 

documentació de projecte, documentació del fabricant, la normativa, especificacions de 

projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres. 

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han 
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha 
d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari 
amb conductes aïllats per l’interior, amb tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels 
tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres adequats. 
Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades 
amb substàncies que permetin el lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació 
de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a mínim de 10mm2 si 
són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran 

cap conducció ni instal·lació que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà 

un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació 

suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha 

més de 16 és centralitzen en un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. 

L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior 

connectada a la xarxa de sanejament.  

Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a 

prop de l'entrada i a una alçada de col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com 

a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha 

d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA 

(Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un 

envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a 

la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i 

neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per 

pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 

La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat 

superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, 

l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les 

especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 

3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%. 

Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots 

els elements que es col·loquin al quadre compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta 

mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns 

corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels 

punts de connexió.Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a 
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l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de 

fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa 

base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar 

pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços de 

funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que 

admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre 

exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat 

dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la 

derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor 

magnetotèrmic per a cada circuit. 

Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es 

faran mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin 

canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets 

amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies 

d'instal·lació: posició: ± 20 mm, alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir 

empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les 

caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície 

sobre la que s'ha d'efectuar el tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels 

tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al 

parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de 

quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar 

recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada 

metre, com a mínim. 

Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, 

fixades al sostre o als paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, 

derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols 

o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir 

continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals 

de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb 

tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 

m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 

mm/total. 

Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus 

mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur 

de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota 

coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure 

d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació 

UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K 

per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució 

de la unitat d'obra inclou les operacions següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el 

cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions s'han de 

fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 

recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors 

han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els conductors 

han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 

instal·lació. RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de 
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mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 

qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les 

caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui 

susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer 

galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim 

de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades 

el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies 

d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la 

seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva 

posició ha de ser la fixada al projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància 

vertical entre fixacions: <= 150cm. 

Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de 

quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, 

ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 

aplomat: ± 2%. 

Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, 

la indicada per la direcció facultativa. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop 

instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als 

borns de la base per pressió de cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix 

pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat 

sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la 

caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de 

condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: 

aplomat: ± 2% 

Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. 
Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció 
de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 
potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i 
de mecanismes de la xarxa de veu i dades. Quadres generals: Aspecte exterior, interior i 
dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics, 
diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o 
etiquetat de circuits i les seves proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació 
d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de força; Comprovació de la resta de circuits de la 
instal·lació enllestida.  
 

Verificacions 

Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 

Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.  
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Amidament i abonament 

ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per 

unitat: comptador, quadre, caixes de derivació, mecanismes.  

  

TELECOMUNICACIONS  

Normes d’aplicació 

UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal·lació. 

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

RD.Ley 1/98.  

Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 

Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés 

al servei de telecomunicacions per cable. D. 116/2000. 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i 

distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, 

procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit. D. 117/2000. 

Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 

122/2002. 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 

a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 

instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003. 

Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99. 

Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el 

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 

instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003, Orden 

CTE/1296/2003. 

Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. 

Circular 21/07/2000.Nota relativa al visat de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .  

Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 

1306/1974. 

Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004. 

Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 

Antenas parabólicas. RD 1201/1986. 

Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres 

serveis per cable als edificis. D. 172/99. 

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  

UNE 
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UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 

fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 

construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 

construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 

los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 

aislamiento y los términos de adaptación al espectro.  

 

Antenes 

És la instal·lació de captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i de 
televisió procedents d’emissions terrestres o de satèl·lit.  

 
Components  

Pals: Elements suport de les antenes. 
Dipols: Antenes de captació que poden ser terrestres o de satèl·lit. 
Equips d’amplificació: Poden anar muntats superficialment o encastats. 

Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a 

l’interior de tubs protectors. Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 

Conductors coaxials: El conjunt format per un o diversos conductors reunits amb o sense 

recobriment protector. 

Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o 

muntats superficialment. 

Característiques tècniques mínimes. 

Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal 

vigent. 

Control i acceptació 

Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en el projecte sobre tots els elements 

que composen la instal·lació.  

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant 
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sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació 
així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 

per la DF. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en 

perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. Cal tenir en compte la 

compatibilitat electromagnètica de la instal·lació, seguint les especificacions equipotencials i 

apantallament, entre sistemes en l’interior dels recintes de telecomunicacions. 

Pals: Poden anar fixats a la paret o recolzats sobre una base plana amb els accessoris i 
ancoratges que siguin necessaris. El pal ha de ser vertical i connectat a la xarxa de terres de 
l’edifici amb cable de 6mm. L’alçària màx. del pal serà de 6 metres. 

Recolzats a una base: s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment 
d'encastament a la base pel pes del pal, el de les antenes i l'acció del vent sigui <= 160 m kg. 

Dipols: Les antenes o dipols quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal. Cal col·locar 
una antena per a cada canal captat i transmès a l’equip d’amplificació. Hauran de suportar una 
velocitat màxima del vent de: situats a menys de 20 m d'alçària: 130 km/h ; situats a més de 20 
m d'alçària: 150 km/h. 

Equips d’amplificació: S’ubicaran en espais protegits dels agents atmosfèrics. Es col·locarà un 

punt de llum incandescent de 60 W amb corrent monofàsic per a treballs de manteniment. El 

conjunt metàl·lic de l'equip i el blindatge dels cables de sortida a la distribució han de 

connectar-se a terra. Distància dels conductors d'enllaç al peu del pal: <= 8 m. Alçària part 

inferior de l'equip a la part accessible per manteniment: <= 2 m. Distància del llum a la part 

superior de l'equip: <= 0,2 m. Secció conductors a terra: >= 2 mm2 

Caixes de derivació: S'han d'instal·lar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per 

al personal de manteniment sense necessitat d'entrar a l'habitatge o local i protegides dels 

agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.).A cada habitatge o local ha d'entrar una derivació 

provinent d'aquesta caixa. Les derivacions que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament 

mitjançant una resistència de 75 ohms. Distància caixa al sostre (d): 19 cm <= d <= 21 cm 

Conductors coaxials: El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. Per a trams de cable de llargaria 

> 120 cm i per a canvis de secció s'han d'intercalar caixes de registre. Pot anar agafat al pal, per 

mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt i fins a 

l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels habitatges, 

s'ha de col·locar protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre 

cap més cable aliè a la instal·lació de l'antena. Les connexions del cable coaxial amb els 

diferents elements s'han de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai la malla 

recargolada.  

Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o 

muntats superficialment. La posició ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. 

La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distància presa al paviment (d): 19 cm <= d <= 

21 cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 

Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
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Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat 

d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 

d'embalatges, retalls de materials, etc. 

 

Verificacions 

Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. Les antenes quedaran en 

contacte metàl·lic directe amb el pal. 

L’ armari de protecció estarà ben subjectat a la paret. Existència de punt de llum i base 

d’endoll per l’alimentador. Les connexions aniran protegides sota tub. Les connexions es faran 

amb cable coaxial.  

Amidament i abonament 

ml conductors coaxials.  

ut Pals, dipols, equip d’amplificació, caixes de derivació, pressa de senyal.  

Telecomunicació per cable 

És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de 

telecomunicacions per cable, des de la xarxa d’alimentació dels diferents operadors del servei 

fins a la presa dels usuaris.  

Components  

Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 

Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 

Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta. 

Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions 

superior.(RITS) 

Equips de recepció i processat de la senyal. 

Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 

Xarxa de distribució: 
Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RITI, fins 

al registre d’usuari. 

Elements de connexió: 
Punt de distribució final: Interconnexió 

Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la instal·lació dels serveis de televisió, telèfon, 

vídeo a la carta i vídeo sota demanda. 
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La infrastructura comú per l’accés als serveis de Telecomunicacions per cable podrà no 

incloure inicialment el cablejat de la xarxa de distribució. 

Control i acceptació 

Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de 

tots els components de la instal·lació. Sobretot els que fan referència a l’annex III i en el punt 6 

de l’annex IV del Reial Decret 279/1999, per pericons, tubs, canals, accessoris, armaris d’enllaç 

i punt final de la xarxa i presa.  

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 

objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de 

començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 

projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es 

procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, 

etc.) Els recintes d’instal·lacions que es trobin en la vertical de canalitzacions i desguassos es 

garantirà la seva protecció enfront de la humitat. Per mantenir la compatibilitat 

electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 7 de l’annex IV del Reial 

Decret 279/1999. 

Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projecte 

segons el número de PAU. Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades 

l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al 

mur de façana segons indicació de la companyia. 

Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, 

en superfície o en canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària per encabir els 

diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 

Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials 

amb unes dimensions mínimes de 40x40x40cm. 

Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la instal·lació 

interior de l’usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs 

es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o 

corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés 

radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre el RITS i el RITI. 

Control i acceptació 

Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat 

d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 

Verificacions 

Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les 

regates quedaran cobertes de morter i guix. 
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Amidament i abonament 

ut pericó, elements de captació.. 

ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  

Telefonia 

És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de 

telefonia al públic, des de l’escomesa de la companyia subministradora fins a cada una de les 

preses dels usuaris del telèfon o xarxa digital i serveis integrats (RDSI).  

Components  

Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 

Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 

Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta 

Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions 

superior.(RITS) 

Equips de recepció i processat de la senyal. 

Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 

Xarxa de distribució: 
Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre 

principal RITI, fins al registre secundari. Estarà recobert per una capa de característiques 

ignífugues quan la distribució sigui exterior. 

Xarxa de dispersió: 
Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels 

registres secundaris o punt de distribució fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres 

d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia bàsica + línies RDSI). 

Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 

Xarxa interior d’usuari: 
Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als 

registres de presa. Poden ser 1 o 2 parells. Estarà recobert per una capa de característiques 

ignífugues, quan la distribució sigui exterior. 

Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés 

terminal. 

Regletes de connexió. 

Preses de senyal: punt final de la instal·lació a l’interior de la unitat privativa. 

Control i acceptació 
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Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de 

tots els components de la instal·lació. Les característiques i limitacions es complementen amb 

l’annex II del Reial Decret 279/1999, i els requisits tècnics relatius a les ICT per la connexió 

d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI).  

 

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 

objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de 

començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 

projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es 

procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, 

etc.) Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el 

punt 8 de l’annex II del Reial Decret 279/1999. 

Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projectes 

segons el número de PAU. Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades a 

l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al 

mur de façana segons indicació de la companyia. 

Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, 

en superfície o en canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària per encabir els 

diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 

Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials 

amb unes dimensions mínimes de 40x40x40cm. 

Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de 

usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà 

instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda 

plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric 

del servei, s’executarà també la unió entre el RITS i el RITI. 

Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran 

encastats o muntats superficialment. La posició ha de ser la fixada a la DT. Els costats han 

d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distàncies mínimes a d’altres 

serveis: 5 cm. 

Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon 

sobre taula (d): 0,20 m. 

Control i acceptació 

Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat 

d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments.  

Verificacions 
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Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les 

regates quedaran cobertes de morter i guix.  

Amidament i abonament 

ut pericó i pressa. 

ml canalitzacions, cables punts de connexió.  

 

AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS 

Normes d’aplicació 
 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, Seguretat Estructural, Accions a 

l'Edificació. DB SE-A, Seguretat Estructural-Acer, DB SI-6, Seguretat en cas d'Incendis, 

Resistència al foc de l'estructura. DB SI-Annex D, Resistència al foc dels elements d’acer. DB HS 

1, Salubritat-Protecció enfront la humitat. DB HE 1, Estalvi d'energia, Limitació de demanda 

energètica. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 

estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o 

fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 

2605/1985. 

UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. 

Materials d’aportació de soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat 

UNE ENV 1090-1:1997. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 

fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 

construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 

construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 

los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 

aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
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Megafonia 

És la instal·lació de megafonia i de sonorització d’ús general, amb equips amplificadors 
centralitzats i distribució en locals d’edificis.  

 
Components  

Equips amplificadors centrals: Unitat amplificadora complementada amb preamplificadors, 
selectors, reguladors... Xarxa general de distribució: formada per un o varis circuits de la 
instal·lació, incloent-hi els següents nivells de línies principals de distribució, brancals, línies 
terminals, conductors bifilars o multiparells, amb tubs aïllants rígids o flexibles. Incloent-hi 
caixes de pas, derivació i distribució. 

Altaveus amb reixeta difusora o caixa acústica. 

Selectors de programes, regulació de nivell sonor, atenuadors de so. 

Tot l’equip anirà acompanyat d’una escomesa d’alimentació per al subministrament de l’equip 
amplificador d’energia elèctrica procedent de la instal·lació de baixa tensió i per a la connexió 
de l’equip a la xarxa de posta a terra. 
 
Característiques tècniques mínimes. 

Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal 

vigent. 

Control i acceptació 

Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en projecte sobre tots els elements 

que composen la instal·lació.  

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte 
estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les 
característiques dels elements.  
 
Amplificador .Centraleta de megafonia. Pupitres i micròfons. 

Ha de quedar connectat correctament a cadascun dels accessoris. Les connexions han d'estar 

fetes amb els connectors normalitzats adequats. No ha d'estar connectat a una tensió més 

gran de la indicada pel fabricant. La potència i la tensió nominal han de ser les especificades en 

la DT. La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure. Ha de quedar instal·lat en lloc 

ventilat, exempt d'humitat i pols i amb una temperatura ambient entre 5 i 30º C. Ha d'estar 

allunyat d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de vibració o 

soroll. S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip. El muntatge 

s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. Tots els elements s'han 

d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Les connexions elèctriques s'han de fer sense 

tensió a la línia. 
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Altaveus: Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del 

fabricant. Com a mínim ha d'estar col·locat amb tres punts de fixació. La posició ha de ser la 

reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Els suports han de quedar fixats 

sòlidament. L'element ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. Distància mínima 

al paviment: 180 cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm. 

Atenuadors de so: L’atenuador ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o 

a la caixa de mecanismes (muntatge encastat), almenys per dos punts mitjançant visos. Ha de 

quedar amb els costats aplomats i plans sobre el parament. Els cables han de quedar 

connectats als seus borns per pressió de cargol. La posició ha de ser la indicada a la DT. 

Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució: posició: ± 20 mm i 

aplomat: ± 2% 

Cablejat per megafonia: La connexió ha d'estar feta sobre els següents elements: regulador del 

nivell sonor, selector de programes, central de megafonia, altaveus. Els cables han de penetrar 

dins dels conductes. Els empalmaments han d'estar fets amb regleta o borns de connexió. La 

seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al 

paviment. Un cop instal·lat i connectat a la central de megafonia no han de ser accessibles les 

parts que hagin d'estar en tensió. La posició ha de ser la fixada a la DT. Si es col·loca muntat 

superficialment, el cable ha d'anar fixat al suport i si es col·loca en tub o canal, el cable ha de 

quedar instal·lat sense tensions. La distància del cable a qualsevol tipus d'instal·lació ha de ser 

de 20 cm. Distància entre fixacions: <= 40 cm. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 

kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 

Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat 

d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 

d'embalatges, retalls de materials, etc.  

Verificacions 

Muntatge dels equips i aparells, col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les 
regates quedaran cobertes de morter i guix. Proves de funcionament de la instal·lació i 
recepció de senyal.  

Amidament i abonament 

ml conductors, tubs, canals i safates.  

ut amplificadors, centraletes, pupitres, micròfons, altaveus, atenuadors de so  

 

Interfonia i vídeo 

Està composta per un sistema exterior format per una placa per fer trucades i un sistema de 

vídeo camares de gravació, i un sistema interior de recepció de trucades i imatges amb un 

monitor interior i sistema obreportes i que també es pot mantenir una conversa interior-

exterior.  
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Components  

A l’entrada de l’edifici: 
Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador. 

Equip d’alimentació d’intercomunicador. 

Obreportes elèctric. 

Aparell d’usuari de comunicació. 

Tubs, cables i caixes de derivació. 

Control i acceptació 

Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de 

tots els components de la instal·lació.   

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 

objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de 

començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 

projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es 

procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, 

etc.)  

Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador: Poden anar encastades o muntades 

superficialment. La càmera no s’ha d’orientar cap a fons lluminoses potents. Ha de quedar 

amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat. Toleràncies d'instal·lació: 

posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 

Equip d’alimentació d’intercomunicador: S’ha de muntar en un lloc sec i d’accés fàcil per al 

personal de manteniment. 

Obreportes elèctric: S’ha de col·locar encastat al marc de la porta a l’alçària corresponent 

perquè hi encaixi el pestell del pany. Ha de permetre el desbloqueig de la porta en rebre el 

senyal elèctric, i ha de garantir que no es pot obrir si no es rep. 

Aparell d’usuari de comunicació: Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons 

les instruccions del fabricant. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm. 

Tubs i cables: No hi haurà cap discontinuïtat en els empalmaments dels trams de cablejat. 

Tindran un codi de colors diferents a la telefonia i a la TV. Es respectaran les seccions mínimes 

indicades en els esquemes i plànols de la instal·lació. El cablejat anirà muntat protegit dins 

d’un tub de PVC, exclusiu per a contenir els conductors d’aquesta instal·lació. 

Control i acceptació 

Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació d’elements. Alçada de col·locació. 

Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
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Verificacions 

Muntatge dels equips i aparells, col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les 

regates quedaran cobertes de morter i guix. Proves de funcionament de la instal·lació i 

recepció de senyal.  

Amidament i abonament 

ut placa carrer, equip alimentació, obreportes, aparell d’usuari. 

ml canalitzacions, tubs i cables.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Llinars del Vallés, Juliol 2018 
 
Ingenier Responsable: Eugenio Rodriguez Rodriguez 
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Per fer constar que el projecte denominat “Memòria tècnica nou CPD i enllaç de 
fibra òptica”, que consta de 140 fulls, va ésser aprovat definitivament pel Ple de 
l’Ajuntament, el dia 9 de maig de 2019. En dono fe. 
 
 
 
 
 
 
 
La secretària    
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