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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 

 MUNTATGE. 
 
 

 GENERALITATS. 
 
El muntatge de la instal·lació serà de conformitat a la Instrucció Tècnica Complementària del “Reglamento 
de Instalaciones Tèrmicas en Edificios (RITE) R.D. 1027/2007”, i serà realitzat per una empresa 
instal·ladora registrada d’acord amb tot l’exposat a la Instrucció Tècnica ITE11 del mateix Reglament. 
 
Les normes que es desenvolupen a continuació s’entendran com exigència de que els treballs de muntatge, 
proves i neteja es realitzin correctament, de manera que: 
 

1) la instal·lació, al seu lliurement, compleixi amb els requisits que s’assenyalen en el capítol 
segon de la RITE. 

2) la execució de les tasques parcials interfereixi el menys possible amb els treballs d’altres oficis. 
 

Es responsabilitat de la empresa instal·ladora el compliment de la correcta pràctica desenvolupada a 
continuació, l’observança de la qual escapa normalment a les especificacions del projecte de la instal·lació. 
 
 

 Projecte. 
 
L’empresa instal·ladora seguirà estrictament els criteris exposats en els documents del projecte de la 
instal·lació. 
 
 

 Plànols i esquemes de la instal·lació. 
 
L’empresa instal·ladora haurà d’efectuar dibuixos detallats d’equips, aparells, xarxes de canonades, xarxes 
de conductes, etc., que indiquin clarament els seus dimensionats, espais lliures, situació de connexions, 
pes i tota la informació que sigui necessària per a la seva correcta execució. 
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 Replega de materials. 
 
La empresa instal·ladora anirà emmagatzemant, en lloc establert amb anterioritat, tots els materials 
necessaris per a executar l’obra, de forma i manera esglaonada segons necessitats. 
 
Els materials procediran de fàbrica convenientment embalats a l’objecte de protegir-los contra els elements 
climatològics, cops i mals tractaments durant el transport, així com durant la seva permanència en el lloc 
d’emmagatzematge. 
 
Quan el transport es realitzi per mar, a més a més, els materials portaran un embalatge especial, així com 
les proteccions necessàries per evitar tota possibilitat de corrosió marina. 
 
Els embalatges de components pesats o voluminosos disposaran dels corresponents i convenients reforços 
de protecció i elements d’enganxament que facilitin les operacions de càrrega i descàrrega, amb la deguda 
seguretat i correcció. 
 
Externament a l’embalatge i en lloc visible es col·locaran etiquetes o marques que indiquin inequívocament 
el material contingut en el seu interior. 
 
A la arribada a obra es comprovarà que les característiques tècniques de tots els materials corresponen a 
les especificacions de projecte. 
 
 

 Replanteig. 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, la empresa instal·ladora haurà d’efectuar el replanteig de tots 
i cadascun dels elements de la instal·lació. El replanteig haurà de comptar amb l’aprovació del director de 
la instal·lació. 
 
 

 Cooperació amb altres contractistes. 
 
La empresa instal·ladora haurà de cooperar plenament amb els altres contractistes, lliurant tota la 
documentació necessària a fi efecte de que els treballs transcorrin sense interferències ni retardaments. 
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 Protecció. 
 
Durant l’emmagatzematge a l’obra i un cop instal·lats s’hauran de protegir tots els materials per evitar 
desperfectes i danys, així com de la humitat. 
 
Les obertures de connexió de tots els aparells i equips hauran d’estar convenientment protegits durant el 
transport, emmagatzematge i muntatge, fins que no es procedeixi a la seva unió. Les proteccions hauran 
de tenir forma i resistència adient per evitar l’entrada de cossos estranys i brutícia, així com els danys 
mecànics que puguin sofrir les superfícies d’acoblament de brides, rosques, maniguets, etc. 
 
Si s’han de resguardar de la oxidació les superfícies anomenades, aquestes es recobriran com pintures 
antioxidants, greixos o olis que hauran de ser eliminats en el moment de l’acoblament. 
 
Es tindrà especial cura amb els materials fràgils i delicats, com materials aïllants, aparells de control i 
mesura, etc., que hauran de quedar especialment protegits. 
 
 

 Neteja. 
 
Durant el curs del muntatge de les instal·lacions s’hauran d’evacuar de l’obra tots els materials sobrants de 
treballs realitzats amb anterioritat, com embalatges, retalls de canonades, conductes i materials aïllants, 
etc. 
 
També, al finalitzar l’obra, s’hauran de netejar perfectament de qualsevol brutícia totes les unitats 
terminals, equips de sales de màquines, instruments de mesura i control, quadres elèctrics, etc.,  deixant-
los  en perfecte estat. 
 
 

 Sorolls i vibracions. 
 
Tota la instal·lació haurà de funcionar, sota qualsevol condició de càrrega, sense produir sorolls o 
vibracions que puguin considerar-se inacceptables o que superin els nivells màxims establerts en el 
reglament de referència. 
 
Les correccions que es produeixin en els equips per a reduir el seu soroll o vibració hauran de seguir les 
recomanacions del fabricant de l’equip i no es reduiran les necessitats mínimes especificades en el 
projecte. 
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 Accessibilitat. 
 
Els elements de mesura, control i maniobra s’han d’instal·lar en llocs visibles i fàcilment accessibles, sense 
necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, particularment quan compleixi funcions de seguretat. 
 
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en llocs que permetin la 
plena accessibilitat de totes les seves parts, tenint en compte els requeriments mínims més exigents entre 
els relacionats a la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant. 
 
Per aquells equips dotats de vàlvules, comportes, unitats terminals, elements de control etc., que, per 
alguna raó, hagin de quedar amagats, es preveurà un sistema d’accés fàcil mitjançant portes, mampares, 
panells o d’altres elements. La situació exacta d’aquests elements d’accés serà subministrada durant la fase 
de muntatge i quedarà reflectida en els plànols finals de la instal·lació. 
 
 

 Senyalització. 
 
Les conduccions de la instal·lació hauran d’estar senyalitzades amb franges, anells i fletxes disposats sobre 
la seva superfície exterior  o del seu aïllament tèrmic, en cas que ho portin, d’acord amb el que està indicat 
a la norma UNE 100100. 
 
A la sala de màquines es disposarà el codi de colors al costat de l’esquema de principi de la instal·lació. 
 
 

 Identificació d’equips. 
 
Al finalitzar l’obra, els aparells, equips i quadres elèctrics que no portin placa reglamentària identificadora 
de fàbrica, hauran de senyalitzar-se mitjançant una xapa de identificació sobre la qual s’indicaran el nom i 
les característiques tècniques de l’element. 
 
Dins els quadres elèctrics, els borns de sortida portaran un número de identificació que correspondrà a 
l’indicat en l’esquema de comandament i potència. 
 
La informació continguda a les plaques s’escriurà en llengua castellana, com a mínim, i amb caràcters 
indelebles i clars, d’altura no menor que 5 mm. 
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Les plaques es situaran en lloc visible i es fixaran mitjançant reblons, soldadura o material adhesiu 
resistent a les condicions ambientals. 
 
 

 CANONADES I ACCESSORIS 
 
 

 Generalitats. 
 
Abans del muntatge haurà de comprovar-se que les canonades no estiguin trencades, doblegades, 
aixafades, oxidades o danyades de qualsevol manera. 
 
Les canonades s’instal·laran de manera ordenada, disposant-les, sempre que sigui possible, paral·lelament 
a tres eixos perpendiculars entre sí i paral·leles als elements estructurals de l’edifici, llevat les pendents 
que han de donar-se als elements horitzontals. 
 
La separació entre la superfície exterior del recobriment d’una canonada i qualsevol altre element serà de 
forma i manera que permeti la manipulació i el manteniment de l’aïllant tèrmic, si existeix, així com de 
vàlvules, porgadors, aparells de mesura i control, etc. 
 
L’òrgan de comandament de les vàlvules no podrà interferir amb l’aïllament tèrmic de la canonada. Les 
vàlvules roscades i les de papallona estaran correctament acoblades a les canonades, de forma i manera 
que no hi hagi interferència entre aquestes i l’obturador. 
 
La alineació de les canalitzacions en unions, canvis de secció i derivacions es realitzarà sense forçar les 
canonades, emprant els corresponents accessoris o peces especials. 
 
Per a la realització de canvis de direcció s’utilitzaran preferentment peces especials, unides a les canonades 
mitjançant rosca, soldadura, encolat o brides. 
 
Quan les corbes es realitzin per cintrat de la canonada, la secció transversal no podrà reduir-se ni 
deformar-se, la corba podrà fer-se corrugada per a conferir una major flexibilitat. El cintrat es farà en 
calent quan el diàmetre sigui major que DN 50 i en les canonades d’acer soldat es farà de forma i manera 
que la soldadura longitudinal coincideixi amb la fibra neutra de la corba. 
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El radi de curvatura serà el màxim que permeti l’espai disponible. Les derivacions hauran de formar un 
angle de 45 graus entre l’eix del ramal i l’eix de la canonada principal. L’ús de colzes o derivacions amb 
angles de 90 graus està permès només quan l’espai disponible no deixi altre alternativa o quan es necessiti 
equilibrar un circuit. 
 
 

 Connexions. 
 
Les connexions dels equips i els aparells a les canonades es realitzaran de manera tal que entre la 
canonada i l’equip o aparell no es transmeti cap esforç degut al pes propi i les vibracions. 
 
Les connexions hauran de ser fàcilment desmuntable a fi efecte de facilitar l’accés en cas de reparació o 
substitució. Els elements accessoris de l’equip, com poden ser : vàlvules de intercepció i de regulació, 
instruments de mesura i control, maniguets esmorteïdors de vibracions, filtres, etc.,  s’hauran d’instal·lar 
abans de la part desmuntable de la connexió, cap a la xarxa de distribució. 
 
S’admeten connexions roscades a les canonades dels equips o aparells només quan el diàmetre sigui igual 
o menor que DN 50. 
 
 

 Unions. 
 
Segons el tipus de canonada emprada i la funció que aquesta tingui que complir, les unions poden 
realitzar-se per soldadura, encolat, rosca, brida, compressió mecànica o junta elàstica. Els extrems de les 
canonades es prepararan de manera adient al tipus d’unió que s’hagi de realitzar. 
 
Abans d’efectuar una unió, es repassaran i netejaran els extrems de les canonades per eliminar les rebaves 
que s’hagin format al tallar-les o roscar-les i qualsevol altre impuresa que pugui haver-se allotjat en el seu 
interior o en la superfície exterior, utilitzant els productes recomanats per el fabricant. La neteja de les 
superfícies de les canonades de coure i de materials plàstics haurà de realitzar-se amb molta cura, ja que 
d’aquesta depèn la estanqueïtat de la unió. 
 
Les canonades s’instal·laran sempre amb el menor número possible d’unions; en particular, no està permès 
l’aprofitament de retalls de canonades en trams rectes. 
 
Entre les dues parts de les unions s’interposarà el material necessari per a la obtenció d’una estanqueïtat 
perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 
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Quan es realitzi la unió de dues canonades, directament o a través d’un accessori, aquelles no podran 
forçar-se per aconseguir que els extrems coincideixin en el punt d’acoblament, sinó que hauran de tallar-se 
i col·locar-se amb la deguda exactitud. 
 
No podran realitzar-se unions a l’interior dels maniguets que travessen murs, forjats o d’antres elements 
estructurals. 
 
Els canvis de secció de les canonades horitzontals s’efectuaran amb maniguets excèntrics i amb les 
canonades enrasades per la generatriu superior per evitar la formació de bosses d’aire. 
 
A les derivacions horitzontals realitzades en trams horitzontals s’enrasaran les generatrius superiors de la 
canonada principal i del ramal. 
 
No es permet la manipulació en calent a peu d’obra de canonades de materials plàstics, salvat que sigui 
per la formació de atrompetats i en el cas de que s’utilitzin els tipus de plàstic adients per a la soldadura 
tèrmica. 
 
L’acoblament de canonades de materials diferents es farà mitjançant brides; si ambdós materials son 
metàl·lics la junta serà dielèctrica. En els circuits oberts, el sentit del fluix de l’aigua haurà se ser sempre 
des de la canonada de material menys noble cap a el material més noble. 
 
Per instal·lació de subministrament de gas per canalització s’observaran les exigències contingudes en la 
reglamentació específica. 
 

 Maniguets passamurs. 
 
Els maniguets passamurs hauran de col·locar-se a l’obra del mestre de cases o d’elements estructurals 
quan aquestes s’estiguin executant. 
 
L’espai comprés entre el maniguet i la canonada s’omplirà amb un màstic plàstic que segelli totalment el 
pas i permeti la lliure dilatació de la conducció. El algun cas pot ser necessari que el material de replè sigui 
impermeable al pas del vapor d’aigua. 
 
Els maniguets hauran d’acabar-se a ras de l’element d’obra, salvat que passin a través de forjats, ja que en 
aquest cas han de sobresortir uns 2 cms per la part superior. 
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Els maniguets es construiran amb un material adient i amb unes dimensions suficients per a que pugui 
passar amb folga la canonada amb el seu aïllant tèrmic. La folga no pot ser major que 3 cms. 
 
Quan el maniguet travessi un element al que no se l’hi exigeixi una determinada resistència al foc, la 
solució constructiva del conjunt ha de mantenir, com a mínim, la mateixa resistència.  
  
Es considera que el passos a través d’un element constructiu no redueixen la seva resistència al foc si es 
compleixen les condicions establertes referents a aquest tema dins la NBE-CPI “Condiciones de Protección 
Contra Incendios en los Edificios”, vigent. 
 
 

 Pendents. 
 
La col·locació de la xarxa de distribució del fluix caloportador es farà sempre de forma i manera que s’eviti  
la formació de bosses d’aire. 
 
En els trams horitzontals les canonades tindran una pendent ascendent fins el porgador que estigui més a 
prop o cap a el vas d’expansió, quan aquest sigui de tipus obert i, preferentment, en el sentit de circulació 
del fluid. El valor de la pendent serà igual al 0,2% com a mínim, tant quan la instal·lació sigui freda com 
quan sigui calenta. 
 
No obstant, quan, com a conseqüència de les característiques de l’obra, tinguin que instal·lar-se trams amb 
pendents menors que les anteriorment assenyalades, s’utilitzaran canonades de diàmetre immediatament 
superior al calculat. 
 
 

 Porgues. 
 
La eliminació de l’aire en els circuits s’obtindrà de manera diferent segons el tipus de circuit.   
En circuits de tipus obert, com els corresponents a les torres de refrigeració, la pendent de la canonada 
serà ascendent cap a la safata de la torre, si aquesta està situada a la part alta del circuit, de forma i 
manera que afavoreixi la tendència de l’aire a desplaçar-se cap a ales parts superiors del circuit i, amb 
ajuda del moviment de l’aigua, s’elimini automàtica i ràpidament. 
 
En circuits tancats, on es creen punts alts degut  al traçat (finals de columna, connexions a unitats 
terminals, etc.) o a les pendents anomenades anteriorment, s’instal·laran porgadors que eliminin l’aire que 
en aquests llocs s’acumuli, preferentment de forma automàtica. 
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Els porgadors seran accessibles i la sortida de la barreja aire-aigua serà conduïda, salvat quan estiguin 
instal·lats sobre certes unitats terminals, de manera que la descàrrega sigui visible. Sobre la línia de porga 
s’instal·larà una vàlvula de interceptora, preferentment de bola o de cilindre. 
 
A les sales de màquines els porgadors seran, preferentment, de tipus manual, amb vàlvules de bola o de 
cilindre com elements d’actuació. La seva descàrrega serà conduïda a un col·lector comú, de tipus obert, 
en el que es situaran les vàlvules de porga, en lloc visible i accessible. 
 
 

 Suports. 
 
Per el dimensionat i la disposició dels suports de canonades es compliran les prescripcions detallades a les 
normes UNE corresponents al tipus de canonada. En particular, per a canonades d’acer, les prescripcions 
inclosos a la instrucció UNE 100152. 
 
Per a reduir la possibilitat de transmissió de vibracions, formació de condensacions i corrosió, entre 
canonades i suports metàl·lics s’interposarà un material flexible no metàl·lic, de duresa i gruix adients. 
 
Per a canonades pre-aïllades, en instal·lacions aèries o soterrades es compliran les recomanacions dictades 
pel fabricant de les mateixes. 
 
 

 Relació amb altres serveis. 
 
El traçat de canonades, qualsevol que sigui el fluid que transportin, tindrà en compte, en quant a 
encreuaments i paral·lelismes es refereix, les exigències de la reglamentació vigent corresponent als 
diferents serveis. 
 
 

 CONDUCTES I ACCESSORIS. 
 
 

 Generalitats. 
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Els conductes per a transport d’aire des de les unitats de tractament o ventiladors fins a les unitats 
terminals, no podran allotjar conduccions d’altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats 
per elles. 
 
 

 Construcció. 
 
Les xarxes de conductes no poden tenir obertures, salvat aquelles requerides per el funcionament del 
sistema de climatització i per la seva neteja i hauran de complir els requeriments d’estanqueïtat fixats a la 
norma UNE 100102. 
 
Es procurarà que el dimensionat dels conductes circulars, ovals i rectangulars estiguin d’acord amb la 
norma UNE 100101. 
 
 

 Muntatge. 
 
Abans de la seva instal·lació, les canalitzacions hauran de revisar-se i netejar-se per eliminar tots els 
cossos estranys. 
 
La alineació de les canalitzacions en les unions, els canvis de direcció o de secció i les derivacions es 
realitzaran amb els corresponents accessoris o peces especials, centrant els eixos de les canalitzacions amb 
els de les peces especials, conservant la forma de la secció transversal sense esforçar les canalitzacions. 
 
A fi efecte de reduir la possibilitat de transmissió de vibracions, de formació de condensacions i de corrosió 
entre els conductes i els suports metàl·lics, s’interposarà un material flexible no metàl·lic. 
 
 

 Maniguets passamurs. 
 
Per els maniguets passamurs es compliran les instruccions indicades a l’apartat ITE 05.2.4. del reglament 
de referència. 
 
 

 Unitats de tractament d’aire i unitats terminals. 
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Les unitats de tractament d’aire, les unitats terminals i les caixes de ventilació i els ventiladors s’acoblaran 
a la xarxa de conductes mitjançant connexions anti-vibratòries. 
 
Els conductes flexibles que s’utilitzin per a la connexió de la xarxa a les unitats terminals seran col·locats 
amb corbes de radi major que el doble del seu diàmetre. Es recomana que la longitud de cada connexió 
flexible no sigui major que 1,5 mts. 
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 CANONADES 
 
 

 PROVES D’ESTANQUITAT. 
 
Els punts següents tenen per objecte el procediment a seguir per a la realització de les proves 
d’estanqueïtat, hidràuliques  o pneumàtiques, a fi efecte de detectar errors de continuïtat de les següents 
xarxes de canonades : 
 

- Circulació de fluids caloportadors (aigua, vapor, refrigerants, salmorres i olis tèrmics). 

- Distribució d’aigua per a usos sanitaris. 

- Distribució de combustibles líquids o gasosos. 

- Distribució de gasos per a usos terapèutics. 

- Buit. 

- Aigües per el servei contra-incendis. 

- Evacuació d’aigües residuals (fecals, pluvials, etc.) 
 
Com a referència remen la norma UNE 100151-88 d’aplicació per a les xarxes interiors de canonades de les 
instal·lacions mecàniques de servei en edificis institucionals, de pública reunió, residencials i comercials, 
segons les definicions incloses a la norma UNE 100000. Quedant fora les xarxes de canonades per a 
transport de fluids d’ús industrial i les xarxes públiques de distribució i evacuació d’aigües. 
 
Com normes de consulta per el correcte compliment de la norma de referència s’utilitzaran la UNE 53394, 
UNE 53395 i la ja anomenada UNE 100000. 
 
 

 Magnituds, simbologia, unitats i definicions. 
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 Procediments de prova. 
 
Els procediments utilitzats per a la realització de proves d’estanqueïtat de xarxes de canonades, que es 
suposen sòlidament ancorades a la estructura de l’edifici, son els que s’enumeren a continuació : 
 
 

2.1.2.1. Prova preliminar d’estanqueïtat. 
 
Aquesta prova s’efectua a baixa pressió per a detectar importants errors de continuïtat de la xarxa i evitar 
els danys que pogués provocar la prova de resistència mecànica. La prova preliminar de estanqueïtat pot 
ser: 
 

2.1.2.1.1. Hidràulica.  
Es realitza emprant el mateix fluid transportat o, generalment, aigua (primer emplenat de la xarxa) i sense 
aplicar cap pressió.  
 
 

2.1.2.1.2. Pneumàtica.  
Es realitza emprant aire o gas inert a baixa pressió. 
 
 

2.1.2.2. Prova de resistència mecànica.  
 
S’efectua a continuació de la prova preliminar, sotmetent les unions a un esforç per l’aplicació de la pressió 
de prova; podrà ser: 
 
 

2.1.2.2.1. Hidràulica.  
S’utilitza aigua o un altre líquid amb un punt d’inflamació superior a 65ºC. 
 
 

2.1.2.2.2. Pneumàtica.  
S’utilitza aire o un gas inert i només quan la xarxa no pugui admetre aigua com a fluid de prova (p.e.; per 
fluids refrigerants, gasos combustibles, etc.). 
 
 

2.1.2.3. Prova final d’estanqueïtat. 
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Aquesta prova s’efectua pneumàticament a pressió reduïda únicament després d’haver efectuat la prova de 
resistència mecànica de tipus pneumàtic, per a permetre el control visual i auditiu de la xarxa amb el 
mínim perill possible per a les persones. 
 
Es fa avinent el fet de que les proves de pressió pneumàtiques son molt perilloses degut a que la quantitat 
d’energia emmagatzemada en un gas comprimit, en el camp de pressions normalment exigides, es 
aproximadament dues-centes vegades superior a la energia emmagatzemada en un líquid, a igualtat de 
pressió i volum. 
 
En conseqüència, quan s’efectua una prova pneumàtica a pressió, aquesta serà sempre precedida per una 
prova preliminar a baixa pressió i seguida d’una prova final a pressió reduïda; a més a més, s’haurà de 
tenir molta cura amb les mesures de seguretat per a el personal encarregat de la revisió mitjançant el 
recobriment de la xarxa, quan sigui possible, amb sacs de sorra i l’allunyament del lloc d’emplaçament de 
la xarxa del personal alien a la prova. 
 
 

 Preliminars. 
 
Les proves preliminars d’una xarxa de canonades podran realitzar-se sobre la totalitat de la mateixa o 
parcialment, quan ho exigeixin les circumstàncies de l’obra o la extensió de la xarxa. En qualsevol cas, tots 
els extrems de la secció en prova hauran de taponar-se hermèticament. 
 
Totes les parts de la secció de la xarxa en prova hauran de ser fàcilment accessibles per a la observació de 
fuites i, eventualment, la seva reparació. 
 
Quan es tracti de realitzar una prova pneumàtica, la secció de la xarxa en prova es limitarà a un volum de 
100 litres. 
 
Abans de realitzar la prova d’estanqueïtat, la xarxa es netejarà, amb molta cura, de tots els residus 
procedents del muntatge (pellerofes, olis, fang, etc.). 
 
La neteja podrà efectuar-se amb aire comprimit o, quan la xarxa estigui destinada a conducció d’aigua o 
vapor, emplenant-la d’aigua i buidant-la el nombre de vegades que sigui necessari. 
 
L’ús de productes detergents no està permès per a xarxes de canonades destinades a la distribució d’aigua 
per a usos sanitaris. 
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Haurà de comprovar-se que els aparells i accessoris que quedin inclosos a la secció de la xarxa que es 
pretén provar poden suportar la pressió a la que seran sotmesos. Si no es així, aquesta aparells i 
accessoris hauran de quedar exclosos, tancant vàlvules o substituint-les per taps. 
 
La font de pressurització (xarxa exterior d’aigua, bomba de comandament o elèctrica, o compressor d’aire) 
haurà de tenir una pressió igual o superior a la de la prova. La connexió a la secció en prova de la xarxa 
estarà dotada dels següents elements : 
 

- vàlvula d’intercepció, de tipus bola; 

- vàlvula de retenció; 

- manòmetre, degudament calibrat i a escala adient; 

- vàlvula de seguretat, tarada a la màxima pressió admissible; 

- maniguet flexible d’unió amb la secció en prova. 
 
S’ha de tenir en compte que, en cas de proves pneumàtiques, l’aire o gas baixarà de temperatura al 
introduir-se dins la xarxa, degut a la seva expansió. Quan la temperatura pugi fins arribar a la de l’ambient, 
la pressió del fluid també pujarà. En conseqüència, es precís que la pujada de pressió a la secció en prova 
s’efectuï gradualment i que la vàlvula de seguretat estigui tarada al valor màxim permès. 
 
La presencia de fuites durant les proves pneumàtiques es percebrà pel soroll que provoca la fuita d’aire o 
gas. Quan la pressió sigui molt baixa o la fuita molt petita, serà necessari recórrer a emprar una solució 
sabonosa. 
 
En cas de proves hidràuliques, les fuites es detectaran per la formació d’un raig d’aigua o, en cas de 
petites obertures, per la presència de superfícies mullades. 
 
En cas de xarxes de fluid refrigerant, la prova s’efectuarà amb gas inert (generalment nitrogen) barrejat 
amb un altre gas que faciliti la detecció de la més petita fuita mitjançant un aparell adient. 
 
Durant les proves hidràuliques es fonamental que, en el moment d’emplenar la secció amb el fluid de 
prova s’elimini sistemàticament tot l’aire present a la mateixa a través de les vàlvules situades en els punts 
alts. Si quedés aire durant la fase de pressurització, aquest produiria grans variacions de pressió i, en 
conseqüència, es farà difícil la detecció de fuites. 
 
 

 Realització de les proves. 
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La persona responsable de les proves dirigirà totes les operacions necessàries per efectuar-les, es a dir: 
 

- preparació i neteja de la xarxa; 

- execució de les proves; 

- determinació dels punts que han donat fuites i reparació; 

- posada de la xarxa en condicions normals de treball. 
 
A continuació es descriuen les diferents operacions a realitzar a cadascuna de les fases. 
 
 

2.1.4.1. Preparació de la xarxa. 
 

- tancar tots els terminals oberts, mitjançant taps o vàlvules;  

- eliminar tots els aparells i accessoris que no puguin suportar la pressió de prova;  

- desmuntar tots els aparells de mesura i control; 

- tancar les vàlvules que delimiten la secció en prova o tapar els extrems; 

- obrir totes les vàlvules inclosos en prova o taponar els extrems: 

- comprovar que tots els punts alts de la secció estiguin dotats d’aparells per a la 
evacuació de l’aire; 

- tancar els aparells per a la evacuació d’aire quan s’efectuï una prova pneumàtica; 

- comprovar que la unió entre la font de pressió i la secció estigui fortament estreta;  

- abans d’aplicar la pressió, assegurar-se de que totes les persones s’hagin allunyat 
dels trams de canonada en prova, particularment quan es tracti de proves 
pneumàtiques. 

 
 

2.1.4.2. Prova preliminar d’estanqueïtat. 
 
Pneumàtica : 
 

- aplicar lentament la pressió de prova, fins arribar al valor establert, amb un màxim 
de 0,5 bar;  

- recórrer la secció i comprovar la presencia de fuites en particular a les unions.  
 
Hidràulica : 
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- emplenar, des de la seva part baixa, la secció en examen, deixant  
fugir l’aire pels punts alts;  

- recórrer la secció i comprovar la presencia de fuites, en particular a les unions.  
  
La prova preliminar tindrà la durada necessària per a verificar la estanqueïtat de totes les unions. La 
meticulositat amb la que s’efectuï aquesta prova evitarà els danys a estris i persones que pugui provocar la 
prova de resistència mecànica.  
  
  

2.1.4.3. Prova de resistència mecànica. 
 
Pneumàtica :  
 

- Un cop completada la prova pneumàtica de baixa pressió, pujar lentament aquesta 
fins al valor de prova, procurant evitar el subrefredament del fluid; 

- Mantenir la pressió durant trenta minuts i comprovar si existeixen fuites mitjançant 
la lectura del manòmetre (no es prudent apropar-se a la xarxa en pressió; per la 
localització de fuites s’aprofitarà la prova final d’estanqueïtat). 

 
Hidràulica : 
 

- un cop emplenada la secció del fluid de prova, pujar la pressió fins el valor de 
prova i tancar l’escomesa de líquid; 

- si la pressió en el moment baixés, comprovar primerament que les vàlvules dels 
extrems de la secció tanquen hermèticament i, en cas afirmatiu, recórrer la xarxa per 
trobar senyals de pèrdua de líquid. 

 
La prova hidràulica de resistència mecànica tindrà la durada necessària per a verificar visualment la 
estanqueïtat de totes i cadascuna de les unions. En qualsevol cas, es recomana mantenir la pressió de 
prova durant un temps de dotze o més hores, per, d’aquesta manera, obtenir una certa garantia de 
resistència a la fatiga de les unions. 
 
 

2.1.4.4. Prova final d’estanqueïtat pneumàtica. 
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Per a la localització de les fuites detectades amb la prova de resistència mecànica es reduirà la pressió fins 
el valor de 1,1 vegades la pressió de treball i es recorrerà la secció per trobar els punts de sortida del gas 
comprimit. 
 
La durada d’aquesta prova serà la suficient per a recórrer tota la secció objecte de la mateixa. 
 
 

2.1.4.5. Reparació de fuites. 
 
La reparació de les fuites detectades es realitzarà desmuntant la junta, accessori o secció on s’ha originat 
la fuita i substituint la part defectuosa o avariada amb material nou. Està prohibit la utilització de màstic o 
d’altres materials o mitjans improvisats i provisionals. 
 
Un cop reparades les anomalies es tornarà a començar la prova preliminar. El procés es repetirà totes les 
vegades que siguin necessàries, fins tant la xarxa sigui absolutament estanca. 
 
 

2.1.4.6. Acabament de la prova. 
 

- reduir la pressió (gradualment, quan es tracti d’una prova pneumàtica); 

- connectar a la xarxa els equips i accessoris eventualment exclosos de la prova; 

- actuar sobre les vàlvules d’interrupció i els aparells d’evacuació d’aire en sentit 
contrari a l’indicat a la fase de preparació; 

- tornar a instal·lar els aparells de mesura i control. 
 

Les connexions d’equips, accessoris i aparells eventualment exclosos de les proves d’estanqueïtat hauran 
de comprovar-se durant les següents proves de funcionament de la instal·lació. 
 
 

 Pressions de prova. 
 
Les proves a les que les xarxes de distribució han de ser sotmeses depenen del tipus de fluid transportat, 
segons la taula 1 de la norma de referència. 
 
Per a les proves de xarxes de gasos combustibles es seguiran les prescripcions oficials de compliment 
obligatori, segons indica la observació 2 de la norma de referència. 
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Les proves de les canonades soterrades podran efectuar-se només després d’haver-les ancorat sòlidament, 
d’acord al tipus de material que constitueix les mateixes. 
 
En particular, les proves de xarxes soterrades de canonades de PVC i PE s’efectuaran d’acord amb les 
normes UNE 53395 I 53394 respectivament. 
 
 

 SUPORTS DE CANONADES.  CLIMATITZACIÓ. 
 
 
Els punts següents tenen com a norma de referència la UNE 100-152-88 i tenen per objecte definir els 
diferents tipus de suports de canonades i els seus components, així com establir els criteris per el 
dimensionat, distàncies i disposicions dels mateixos respecte als punts singulars d’una xarxa de distribució. 
 
Aquest criteris son d’aplicació per a les xarxes interiors de canonades de les instal·lacions mecàniques de 
servei en edificis institucionals, de pública reunió, residencials i comercials. Quedant excloses les xarxes de 
canonades per a transport de fluids d’ús industrial i les xarxes públiques de distribució i evacuació d’aigües. 
 
 

 Suports, unitats i definicions. 
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 Tipus de suports. 
 
Els suports es subdivideixen en tres tipus fonamentals: 
 

a) de suspensió, que serveixen per a suportar, únicament, el pes propi de la conducció, 
constituït per canonada, fluid en ella contingut i, eventualment, material aïllant, i el dels 
accessoris (vàlvules, filtres, bombes en línia, etc.). 

b) de guia, que, a més de suportar els pesos indicats en el punt anterior, tenen la funció de 
guiar la canonada paral·lelament al seu eix durant els moviments de dilatació i contracció, 
resistent també als esforços radials provocats per la excentricitat de la conducció- 

c) d’ancoratge, que, a més de suportar els esforços anomenats més amunt, hauran de 
resistir l’empeny axial provocat per la presència de compensadors de dilatació en el tram 
comprés entre dos punts d’ancoratge (o punts fixos) o per la pròpia flexibilitat del recorregut. 

 
 

 Materials. 
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Tot el material que compon el suport haurà de resistir a la acció agressiva de l’ambient, per la qual cosa 
haurà d’utilitzar-se acer cadmiat o galvanitzat, en cas d’elements conformats a l’obra, protegit amb pintura 
antioxidant o materials no metàl·lic. 
 
Els perfils i barres d’acer utilitzats per a la conformació del suport, així com els components accessoris de 
fixació, s’escolliran entre els continguts a les normes UNE corresponents. 
 
Tots els components d’un suport, salvat l’ancoratge a la estructura, hauran de ser desmuntables solament 
de manera temporal, durant la instal·lació de la xarxa. Un cop acabada la col·locació, aquests materials 
hauran de substituir-se per les peces definitives. 
 
Els materials per interposar entre el suport i la conducció (material aïllants, gomes o feltres) hauran de 
resistir, sense aixafaments, el pes que es descarregui a sobre d’ells, així com la temperatura que puguin 
assolir durant el seu funcionament. 
 
 

 DILATADORS. 
 
Aquest apartat té per objecte indicar els criteris generals de disseny dels dispositius d’expansió, 
denominats dilatadors i, en particular, proposa un procediment de càlcul dels elements flexibles conformats 
amb canonada. 
 
Con a referència es pren la norma UNE 100156-89 i en aquesta no es detalla el càlcul dels esforços 
generats a les canonades per efectes de dilatació i contracció parcialment compensats per la flexibilitat de 
la xarxa. En el mateix context s’exclou l’estudi dels moviments de les canonades soterrades, per les quals 
tindrà que consultar-se les diferents publicacions dels fabricants. 
 
La norma de referència estudia els moviments axials de les canonades i en conseqüència no inclou els 
moviments deguts a les forces radials i de torsió. 
 
L’anomenada norma té validesa per a temperatures de fins a 200ºC., i es aplicable als circuits destinats a 
les instal·lacions tan de climatització com de calefacció. 
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 CONDUCTES I XEMENEIES. 
 
 

 CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. GRUIXOS. 
 
 
Els punts següents, prenen com a norma de referència la UNE 100102-88, serveixen per a unificar els 
criteris, a vegades contradictoris, en la manufactura i muntatge de les xarxes de conductes construïts amb 
xapa metàl·lica, un dels components més importants dels sistemes de distribució d’aire en la edificació, 
garantint d’aquesta manera el funcionament del sistema i evitar pèrdues d’energia. 
 
Els apartats següents tenen per objecte establir les condicions mínimes per a la construcció, muntatge i 
prova de sistemes de conductes rectangulars i circulars en xapa metàl·lica per a la circulació de l’aire amb 
pressions negatives fins a 750 Pa o positives de fins a 2.500 Pa. 
 
La norma de referència es aplicable als conductes de xapa metàl·lica dels sistemes d’aire condicionat, 
calefacció i ventilació destinats al benestar de les persones en la edificació, en baixa, mitja i alta tensió, 
construïts amb els següents materials: 
 

- xapa d’acer sense recobrir; 

- xapa d’acer galvanitzat; 

- xapa d’acer inoxidable: 

- xapa de coure i les seves aliatges; 

- xapa d’alumini. 
 
 

 Classificació. 
 
La resistència estructural d’un conducte i la seva estanqueïtat a les fuites d’aire depenen, principalment, de 
la pressió de l’aire en el conducte. 
 
El soroll, les vibracions i les pèrdues per fricció depenen, sobre tot, de la velocitat de l’aire en el conducte. 
 
Els conductes de xapa es classifiquen d’acord a la màxima pressió en exercici de l’aire i a la màxima 
velocitat de la mateixa, segons la taula 1. 
 
Taula 1 
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Classe de Pressió màxima en exercici (Pa) Velocitat màxima (m/s)

B.1 (baixa) 
B.2 (baixa) 
B.3 (baixa) 

150 (1)
250 (1) 
500 (1) 

10 
12,5 
12,5 

M.1 (mitja) 
M.2 (mitja) 
M.3 (mitja) 

750 (1)
1.000 (2) 
1.500 (2) 

20 
(3) 
(3) 

A.1 (alta) 2.500 (2) (3) 

(1) Pressió positiva o negativa. 

(2) Pressió positiva 

(3) Velocitat usualment superior a 10 m/s. 

 
 
En tots els plànols de distribució de conductes el pas d’una classe a un altre es marcarà amb la simbologia. 
 
En tots dos triangles haurà d’indicar-se clarament la denominació de la classe. 
 
Quan existeixi la possibilitat d’un tancament ràpid d’una comporta (per exemple, per a protecció 
d’incendis), el tècnic haurà de considerar la possibilitat d’instal·lar un dispositiu per a la descàrrega de la 
sobrepressió que es crearia o be classificar la xarxa de conductes en base a la pressió màxima presumible. 
 
 

 Exigències d’estanqueïtat. 
 
Per a la obtenció de la estanqueïtat dels conductes segons s’indica a la norma UNE 100104 es necessari 
segellar les unions de la següent manera: 
 

- Classe B.1, B.2 i B.3 :  Segellar les unions transversals. 

- Classe M1 i M.2 :  Segellar les unions transversals i les unions longitudinals. 

- Classe M.3 i A.1 :  Segellar tots els elements de unió transversal i longitudinal, les 
connexions, les cantonades, els cargols, etc.. 
 
 

 Guixos de xapa. 
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A la norma de referència, els gruixos de xapa necessaris s’indiquen entre parèntesi, per significar que son 
gruixos nominals. A la taula 2 es donen, en funció d’aquest gruix nominal, els gruixos reals i els pesos 
unitaris de les xapes d’acer sense recobrir i galvanitzats. 
 
A la taula 3 es donen, sempre en funció del gruix nominal, els gruixos reals de les xapes d’alumini que 
s’han d’utilitzar en la norma de substitució de les xapes d’acer. 
 
Els gruixos equivalents de les xapes d’acer inoxidable seran iguals a les d’acer i els gruixos necessaris per a 
les xapes de coure i les seves aliatges seran iguals a les d’alumini. 
 
 

 Conductes rectangulars. 
 
 
3.1.4.1. Unions longitudinals per a conductes rectangular. 
 
A la figura 1 de la norma de referència s’indiquen els diferents tipus d’unions longitudinals per a conductes 
rectangulars i també la seva possible posició, depenent del perímetre de conducte. 
 
Les unions UL-2 i UL-4 seran interiors quan el conducte porti reforços transversals. 
 
Per a conductes de les classes M-1, M-2, M-3 i A-1 sols podran utilitzar-se les unions longitudinals UL-1, 
UL-2 i UL-3 (segons la figura 1 de la norma de referència). 
 
 

3.1.4.2. Detalls per a conductes rectangulars. 
 
Les figures 6 a 21 de la norma de referència donen alguns detalls d’unions transversals, amb i sense 
reforç, portes i panells d’acer, connexions, bateries de conductes, canvis de secció, guerxes, derivacions i 
corbes. 
 
 

 Conductes circulars. 
 
 

3.1.5.1. Unions longitudinals per a conductes circulars. 
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La figura 22 de la norma de referència representa alguns tipus d’unions longitudinals per a conductes 
circulars. 
 
D’acord amb la pressió d’exercici de la xarxa de conductes, els tipus d’unions longitudinals que es poden 
fer servir son els que s’indiquen a la taula següent: 
 
 

 
 
 

3.1.5.2. Gruixos de xapes i unions transversals per a conductes circulars. 
 
A les taules 16 i 17 es donen gruixos nominals de xapa dels conductes i les peces especials en funció del 
diàmetre del conducte, segons el tipus d’unió longitudinal, per a conductes de les classes B.1, B.2 i B.3 
(taula 16 de la norma de referència) i les classes M.1, N.2, M.3 i A.1 (taula 17). 
 
Per a les unions transversals, a la figura 23 s’indiquen els tres tipus més comuns, com son: la unió amb 
banda sobreposada, la unió amb maniguet i la unió a brida. 
 
La unió amb banda sobreposada pot utilitzar-se només per a conductes amb unió longitudinal soldada. 
 
Les unions a maniguet o amb banda podran utilitzar-se sempre per a diàmetres de fins a 800 mm, per a 
conductes de classes B.1, B.2 i B.3 i de fins a 600 mm per a conductes de les classes M.1, M.2, M.3 i A.1. 
 
Per a diàmetres superiors als indicats es recomanable utilitzar la unió a brida. 
 
 

3.1.5.3. Detalls per a conductes  circulars. 
 

Taula 15
  Tipus d’unió longitudinal  
B.1  
B.2  
B.3  
M.1  
M.2  
M.3  
A.1  

Totes 
Totes  
Totes, menys UL.4  
Totes, menys UL.4  
Totes, menys UL.4 
Totes, menys UL.4  
Només UL.1, UL.1-R i UL-2 
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A les figures 24 a 34 de la norma de referència es detallen les peces especials i connexions flexibles per a 
conductes circulars. 
 
La longitud dels endolls “e” i els gruixos de xapa de les peces especials s’indiquen a la taula següent : 
 
 
Taula 18 
Longitud d’endoll “e” i gruixos de xapa per a peces especials en conductes circulars (valors mínims) 

 
 
 

 CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. SUPORTS. 
 
El present apartat te per objecte establir els criteris de dimensionat dels suports de conductes de xapa 
metàl·lica de secció circular i rectangular. 
 
Es pren con a referència la norma UNE 100103-84, aplicable als conductes dels sistemes d’aire condicionat, 
calefacció i ventilació destinats al confort de les persones. 
 
 

 Simbologia, magnituds i unitats. 
 

  
 

  “e” mm.  Guix xapa en mm.  
<  125  
126   a  350  
351   a  600  
601   a  900  
901   a  1500 

30 
 40
 50
 80

100

  (8) 
(10)   
(10)   
(10)   

  (15) 
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 Suport dels conductes horitzontals. 
 
El sistema de suport d’un conducte tindrà les dimensions dels elements que el constitueixen i estarà 
espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament 
tèrmic així com el seu propi pes. 
 
 

3.2.2.1. Sistema de suport. 
 
El sistema de suport d’una xarxa de conductes es compon de tres parts: 
 

- L’ancoratge a l’element estructural de l’edifici, 

- Els tirants, 

- La fixació del conducte al suport. 
 
 

3.2.2.2. Ancoratge a l’element estructural de l’edifici. 
 
El sistema de fixació variarà segons la naturalesa de la estructura de l’edifici, o element constructiu sobre 
el que s’ancori, i els criteris de la direcció facultativa. 
 
En tot cas, el sistema d’ancoratge adoptat no podrà mai debilitar la estructura de l’edifici i la relació entre 
la càrrega que grava sobre l’element d’ancoratge i la càrrega que determina l’arrencament del mateix, no 
haurà de ser mai inferior a 1:4. 
 
 

3.2.2.3. Tirants. 
 
Els tirants seran usualment cèrcols de xapa d’acer galvanitzat o bé platines o barnilles d’acer no tractat 
superficialment. Aquestes últimes hauran de ser galvanitzades quan treballin en ambients corrosius; en 
aquest cas, quan s’hagi realitzat el muntatge en obra es protegiran amb pintura antioxidant aquelles parts 
del suport que hagin perdut el galvanitzat degut a la seva mecanització. 
 
Els tirants s’instal·laran sensiblement verticals per evitar que puguin transmetre esforços horitzontals als 
conductes. L’angle màxim permès entre el vertical i el tirant es de 10º. 
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3.2.2.4. Fixació del conducte. 
 
Poden utilitzar-se cargols rosca-xapa o reblons, només per a conductes de classe B.1, B.2 i B.3. En aquest 
cas la penetració en el conducte ha de ser evitada al màxim. 
 
Els conductes de classes M.1, M.2, M.3 i A.1 hauran de fixar-se amb tirants a través dels seus elements de 
reforç o es recolzaran en un perfil unit als tirants mitjançant elements roscats. En cap cas s’admetrà la unió 
del suport mitjançant cargols o reblons en conductes d’aquesta classe.. 
 
 

 CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. PROVES DE RECEPCIÓ. 
 
El pressent apartat té com a referència la norma UNE 100104-88 i té per objecte fixar els criteris 
necessaris per a la realització de les proves de recepció de xarxes de conductes de xapa metàl·lics, des de 
els punts de vista de la seva resistència estructural i de la seva estanqueïtat. 
 
Aquests criteris son aplicables als conductes dels sistemes d’aire condicionat, calefacció i ventilació, 
destinats al benestar de les persones. 
 
 

 Generalitats. 
 
Abans de que una xarxa de conductes es faci inaccessible per la instal·lació d’aïllament tèrmic o el 
tancament d’obres de paleta i de fals sostre, es realitzen proves de resistència estructural i d’estanqueïtat 
per assegurar la perfecta execució dels conductes i els seus accessoris i del muntatge dels mateixos. 
 
Les proves son obligatòries per a conductes de les classes M.1, M.2, M.3 i A.1 i son recomanables per als 
conductes de les classes B.1, B.2 i B.3 (segons la norma UNE 100102). 
 
Les proves es realitzaran, preferiblement, sobre la xarxa total; quan la xarxa estigui subdividida en classes 
o si, per raons d’execució d’obra, es necessita ocultar la xarxa abans del seu acabament, les proves podran 
efectuar-se subdividint-la en trams, d’acord amb la seva classificació. 
 
 

 Preparació de les proves. 
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Les obertures de terminació dels conductes, on aniran connectats els elements de difusió d’aire o les 
unitats terminals, hauran de tancar-se mitjançant taps de xapa o d’altre material, perfectament segellats. 
 
El muntatge dels taps serà al mateix temps que el dels conductes per evitar la introducció de qualsevol 
material al seu interior i es trauran en el moment d’efectuar la connexió dels elements terminals. 
 
En l’Annex A de la norma de referència i a la figura 1, s’indiquen, de manera esquemàtica, els equips i 
aparells que es necessiten per efectuar les proves. 
 
 

 Prova preliminar. 
 
Es procedeix al reconeixement auditiu del sistema de conductes. Per fer-ho, es posa en marxa el ventilador 
amb la seva comporta de regulació tancada (segons figura 1 de l’Annex A de la norma de referència). Es 
tanca la vàlvula B i gradualment s’obra la comporta sobre l’aspiració del ventilador fins arribar a una 
pressió relativa a la xarxa de conductes igual a la màxima pressió de treball incrementada en 500 Pa. 
 

Pp' : P + 500     (Pascals) 
 
Aquesta pressió es llegeix en el manòmetre en U ja que la posició de les vàlvules es, en aquest moment, la 
següent: 
 

B y D tancades i A i B obertes 
 
Arribant a la pressió més amunt indicada, es procedeix al reconeixement del sistema en prova, detectant 
totes les fuites d’aire amb mitjans auditius. 
 
A continuació es para el ventilador i es procedeix al segellat de totes les unions defectuoses. Abans de 
procedir a una segona prova preliminar, es deixarà transcórrer el temps necessari per que el material 
segellant tingui temps de fraguar. 
 
Després de que totes des fuites detectades s’hagin eliminat, es procedirà a les proves de resistència 
estructural i d’estanqueïtat. 
 
 

 Prova estructural. 
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Aquesta prova es obligatòria només per a conductes de forma rectangular de les classes M.1, M.2, M.3 i 
A.1. 
 
Amb la mateixa disposició indicada en l’apartat anterior (figura 1 Annex A de la norma de referència) es 
posa en marxa el ventilador amb la comporta tancada, amb les vàlvules A i C obertes i B i D tancades. 
S’obra gradualment la comporta sobre l’aspiració del ventilador fins arribar a una pressió igual a un cop i 
mig la pressió de treball : 
 

Pp' : P + 500     (Pascals) 
 
Les unions longitudinals i transversals han de ser capaces de resistir aquesta pressió sense deformacions i 
sense donar lloc a una disminució de la estanqueïtat. 
 
La màxima deflexió permesa per els reforços transversals dels conductes, o les seves unions transversals 
quan aquestes actuen com reforços es de 6 mm. 
 
La deflexió màxima permesa per les xapes dels conductes rectangulars es la següent: 
 

- 10 mm per a conductes de fins a 300 mm. de costat 

- 12 mm per a conductes de fins a 450 mm. de costat 

- 16 mm per a conductes de fins a 600 mm. de costat 

- 20 mm per a conductes de més de 600 mm. de costat 
 
Si aquesta prova donés lloc a deformacions superiors a les màximes permeses, haurà de substituir-se 
l’element defectuós i procedir a un altre prova preliminar per la detecció de fuites d’aire, i després a un 
altre d’estanqueïtat. 
 
 

 Prova d’estanqueïtat. 
 
Per assegurar el cabal d’aire de disseny en els elements terminals d’un sistema de conductes, es necessari 
sobre-dimensionar el cabal del ventilador a una quantitat igual a les pèrdues per exfiltració o infiltració, 
segons la xarxa de conductes sigui amb pressió positiva o negativa, respectivament. 
 
A fi efecte d’estalviar energia elèctrica, i eventualment, tèrmica, es necessari reduir les pèrdues 
anteriorment anomenades a valors petits, tenint en compte el cost econòmic. 
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Les pèrdues son proporcionals a la longitud total de les unions transversals i longitudinals. A efectes 
pràctics, degut a la relació entre longitud de les unions i l’àrea de la superfície metàl·lica dels conductes, 
les pèrdues poden considerar-se proporcional a aquest àrea. 
 
Amb la mateixa disposició de la figura 1 del Annex A, tenint les vàlvules A i C obertes, les vàlvules B i D 
tancades, i tancada també la comporta sobre l’aspiració, s’arrenca el ventilador. 
 
S’obra gradualment la comporta mentre es llegeix una pressió sobre el manòmetre igual a la màxima 
pressió de treball de la xarxa de conductes examinats: 

 
Pp''' : 1 P     (Pascals) 

 
Quan s’hagi arribat a aquesta pressió de prova, es tanca la vàlvula C i gradualment, s’obrirà la vàlvula V. 
En aquestes condicions, les vàlvules B i C tancades i A I D obertes, la lectura del manòmetre indica la 
pèrdua de pressió a través de la brida perforada. 
 
El cabal d’aire degut a fuites a la xarxa de conductes en prova s’obté amb el procediment indicat a l’Annex 
B de la norma de referència. 
 
La relació entre el cabal de pèrdua qp determinat mitjançant la prova i l’àrea A de la superfície lateral de la 
xarxa de conductes en prova està expressada mitjançant la relació:  

 

 
 
On, 
 
f es el factor de fuites o pèrdues, el seu valor depèn de la pressió de prova (Annex C de la norma de 
referència) i de la classe de conductes (norma UNE 100102) segons la expressió: 
 

f = m x P0,65     (2) 
 
El coeficient té els següents valors : 
 

Classe de conducte Coeficient m 

B.1, B.2 y B.3 16 x 10-6  
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M.1 y M.2 
M.3 
A.1 

8 x 10-6

4 x 10-6 
2 x 10-6 

 
Per el càlcul de l’àrea A, abans només definida com a superfície lateral de la xarxa de conductes en prova, 
haurà de considerar-se que a la superfície de conductes i les seves peces especials hauran de afegir-se les 
superfícies dels eventuals accessoris, segons detall: 
 

- comportes fins a dos guerxes, amb eixos que sobresurten del marc: 
l’àrea a considerar serà igual a la superfície lateral del marc. 

- comportes de tres o més guerxes, amb eix que sobresurti del marc : 
l’àrea a considerar serà igual a deu vegades la superfície del marc. 

- bateries d’intercanvi tèrmic : 
l’àrea a considerar serà igual a deu vegades la superfície frontal multiplicada per el número de files.  

 
La prova d’estanqueïtat s’efectuarà sense instal·lar la unitat de tractament d’aire o de ventilació, ni les 
unitats terminals. 
 
La prova es considerarà finalitzada quan el cabal mesurat qp  resulti igual o inferior al valor determinat per 
la següent equació : 

 
qp < m x A x P0,65 

 
Si les fuites de cabal fossin superiors al valor calculat d’aquesta manera, es procedirà a un reconeixement 
de les unions transversals i longitudinal de la xarxa de conductes, localitzant les fuites mitjançant aigua 
sabonosa, es segellaran les unions deficients u es procedirà a un altra prova. 
 
Quan la pressió de treball de la xarxa de conductes sigui negativa, es considerarà el seu valor absolut i es 
procedirà de la manera descrita anteriorment. 
 
Durant la prova, la pressió de treball serà mantinguda constant dins d’un límit de ± 10 Pa durant 5 minuts, 
al menys. Les lectures de cabal, al menys cinc, s’efectuaran a intervals regulars de temps i entre cada 
lectura i el valor mig de totes no podrà haver una diferència superior a ± 2% del mateix valor mig. 
 
Els resultats dels assajos es reflectiran en una fulla com la que s’indica en l’Annex D de la norma de 
referència.   



 

Tel. 93.238.46.02 
milian@milian.cat 

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL JOSEP SEGUER 
PARETS DEL VALLÈS 

Projecte de Reforma FASE I 09-09-2016 

 

 Pàgina - 36
 

 XEMENEIES. 
 
 
Compliran tot l’indicat a la norma UNE 123-001, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat 
Europea. 
 
Les xemeneies suportaren els esforços deguts al seu propi pes, els propis de la seva manipulació, així com 
les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del seu normal funcionament. 
 
Temperatura de treball: 
 

Acer inox.+ fibra  + acer inox <= 1000°C     

 
 
Gruix i pes segons diàmetre: 
 

  Diàmetre (mm) Gruix  (mm)  Pes (kg/m)

Acer inox.+ fibra  + acer inox  160
250 
400 

<= 25     
<= 30      
<= 37,5    

<= 6,3    
<= 9,3         
<= 16,8       

 
 

 CONDUCTES CIRCULARS. 
 
La alineació de les canalitzacions en les unions, els canvis de direcció o de secció i les derivacions es 
realitzaran amb els corresponents accessoris o peces especials, centrant els eixos de les canalitzacions amb 
els de les peces especials, conservant la forma de la secció transversal sense esforçar les canalitzacions. 
 
A fi efecte de reduir la possibilitat de transmissió de vibracions, de formació de condensacions i de corrosió 
entre els conductes i els suports metàl·lics, s’interposarà un material flexible no metàl·lic. 
 
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja siguin 
suports, tubs d'altres instal.lacions, etc. 
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No pot travessar tancaments tallafocs de l'edifici.  Ha de ser totalment independent dels elements 
estructurals i de tancament de l'edifici, al que anirà unida únicament a través dels suports, dissenyats per 
permetre la lliure dilatació de la xemeneia. 
 
Les xemeneies que tinguin un recorregut per l'interior de l'edifici han d'estar situades a dintre d'una caixa 
d'obra hermèticament tancada cap als locals per on passi.  Les parets de la caixa han de tenir una 
resistència al foc RF-120 i una resistència acústica de 40 dB com a mínim. 
 
Es procurarà que la càmara d'aire que queda entre les parets de la xemeneia i de la caixa d'obra estigui en 
comunicació amb l'ambient exterior. 
 
Es tindrà especial cura de que la caixa de la xemeneia no perdi la seva continuitat en els punts d'encontre 
amb forjats, pas a través de la coberta i altres singularitats de la construcció. 
 
El tram horitzontal de la xemeneia ha de ser el més curt possible, tindran un pendent mínim del 3% cap a 
la connexió amb el tram vertical per tal de facilitar la recollida dels condensats que es puguin formar. 
 
S'han d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció en el tram horitzontal. Quan aquests siguin 
imprescindibles, es dissenyaran amb un radi de curvatura igual o superior al diàmetre hidràulic de la 
canonada en aquest tram. 
 
Els canvis de secció es faran amb peces excèntriques amb la seva generatriu superior enrasada amb la 
resta del tram. L'angle de divergència ha de ser inferior a 15°. 
 
La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà preferentment amb una peça en T amb 
angle sobre la horitzontal entre 30° i 60°, per tal d'evitar la formació de turbulències. 
 
En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. De ser necessaris, els canvis de direcció es 
faran amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el diàmetre hidràulic de la canonada en 
aquell tram,  i els canvis de secció amb angles de divergència iguals o inferiors a 15°. 
 
Boca de sortida: 
 
La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la contaminació produïda per 
gasos, vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per persones. 
 
La xemeneia ha de complir les distàncies mínimes des de la seva boca (sense considerar el capellet) als 
obstacles més propers segons les especificacions de la norma UNE 123-001-94. 
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El capellet ha d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums. 
 
Accessoris: 
 
S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de les calderes. Els 
registres han d'estar situats a llocs fàcilment accessibles. 
 
Les xemeneies prefabricades es muntaran seguint les instruccions del fabricant, particularment pel que fa 
referència al sistema de subjecció dels mòduls, i fent servir els accessoris recomanats pel mateix. 
 
 

 PROVES DE RECEPCIÓ. 
 
El pressent apartat té com a referència la norma UNE 100104-88 i té per objecte fixar els criteris 
necessaris per a la realització de les proves de recepció de xarxes de conductes de xapa metàl·lics, des de 
els punts de vista de la seva resistència estructural i de la seva estanqueïtat. 
 
Aquests criteris son aplicables als conductes dels sistemes d’aire condicionat, calefacció i ventilació, 
destinats al benestar de les persones. 
 
NORMATIVA GENERAL D’OBLIGAT COMPLIMENT: 
 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios".  
UNE 100-101-84 "Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias."  
UNE 123-001-94 "Chimeneas. Cálculo y diseño." TUBS D'ACER INOXIDABLE + FIBRA + ACER 
INOXIDABLE:   
UNE 123-002-95."Chimeneas modulares metálicas." 
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 AÏLLAMENT. 
 
 

 AÏLLAMENT TÈRMIC. 
 
Els punts següents tenen com a norma de referència la UNE 100171-89 i tenen per objecte establir els 
tipus de materials a utilitzar per l’aïllament d’equips, aparells i conduccions segons la temperatura del fluid 
transportat o contingut, així com les correctes regles per a la seva aplicació. 
 
El present apartat avarca l’aïllament tèrmic pròpiament dit, la barrera antivapor i la protecció mecànica 
exterior o contra la intempèrie. Es aplicable a l’aïllament tèrmic de conduccions i aparells de les 
instal·lacions de climatització destinades al confort de les persones i de preparació i distribució d’aigua per 
usos sanitaris. 
 
Per els equips, aparells i canonades que estiguin aïllats tèrmicament a fàbrica, s’acceptaran la qualitat i el 
gruix de material determinats pel fabricant, quan responguin a les exigències d’una norma específica; en 
cas contrari, hauran de complir les prescripcions de la norma UNE 100170. 
 
 

 Generalitats. 
 
L’aïllament tèrmic pot complir les següents funcions: 
 

- reduir la transmissió de calor entre el fluid i l’ambient, a fi efecte de disminuir el consum d’energia. 

- evitar la formació de condensacions superficials. 

- protegir contra contactes accidentals amb superfícies de temperatura alta. 

- evitar, durant un temps limitat, la congelació del fluid a l’interior de la canonada o 
aparell.. 

 
Els nivells d’aïllament que hauran d’emprar-se estan indicats a la norma UNE 100170. 
 
L’aïllament tèrmic podrà instal·lar-se només després d’haver efectuat les proves d’estanqueïtat del sistema 
i haver protegit les superfícies contra la corrosió, prèvia una neteja, amb molta cura, de les superfícies. 
 
Després de la instal·lació de l’aïllament, els instruments de mesura i aparells de control automàtic, volants i 
lleves de maniobra de vàlvules, vàlvules de porga, etc. hauran de quedar visibles, accessibles i 
maniobrables. 
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Les bandes i fletxes que distingeixen el tipus de fluid transportat i el sentit del fluix, es pintaran o 
enganxaran sobre la superfície exterior de l’aïllament o de la seva protecció mecànica (segons norma UNE 
100100). 
 
Qualsevol material aïllant que tingui evidència d’estar mullat o de contenir humitat, abans o després del 
muntatge, haurà de ser rebutjat. 
 
Tot el material aïllant que s’hagi instal·lat en un mateix dia de treball haurà de disposar, a la mateixa 
jornada, la barrera antivapor, si aquesta fos necessària. 
 
 

 Aplicacions. 
 
Els materials aïllants s’aplicaran segons la superfície a recobrir i la temperatura del fluid, d’acord amb el 
que s’indica a continuació, en ordre de preferència: 
 

- aigua freda per a usos sanitaris:   MOC, MIF + BA. 

- aigua calenta per a usos sanitaris:   MIF, MOC. 

- aigua calenta fins a 50ºC:    MIF, MOC. 

- aigua calenta des de 50ºC fins a 100ºC:  MIF, MOC. 

- aigua sobre-escalfada de 101ºC. a 200ºC:  MIF, MIG-a. 

- vapor a baixa pressió:    MIF. 

- vapor a mitja pressió:     MIF  

- vapor a alta pressió:     MIF, MIG-a. 

- Condensat:      MIF. 

- aigua refrigerada:     MOC + BA, MIF + BA. 

- salmorra o fluid refrigerant:    MOC + BA. 

- fluid refrigerant a temperatura elevada:  MIF, MOC. 

- aigua calenta i refrigerada (alternativament): MIF + BA, MOC + BA. 

- fluid a temperatura superior a 200ºC:  MIG-a, MIF. 

- canonades soterrades:    MIG, MIF, MOC  
(amb protecció contra inundacions)  

- conductes d’aire:     MIF-f, MIF-s. 
(amb BA quan l’aire sigui fred o calent i 
fred alternativament)  

- xemeneies:      MIF-f, MOC 8 injectat, MIG-a. 
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Per l’aïllament interior de conductes rectangulars de xapa es seguiran les prescripcions de la norma UNE 
100172. 
 
 

 REVESTIMENT TERMOACÚSTIC INTERIOR DE CONDUCTES. 
 
Es pren com a norma de referència la UNE 100172-89 que es aplicable a les instal·lacions de climatització 
destinades al confort de les persones. 
 
El revestiment interior dels conductes de xapa metàl·lica es realitza a fi efecte de proporcionar una eficient 
absorció acústica dels sorolls transmesos per via aèria, al mateix temps que actuen com aïllament tèrmic. 
 
El conjunt conducte-aïllament, en el que el conducte de xapa compleix la funció de barrera antivapor, té 
excel·lents característiques de estanqueïtat al pas de l’aire. 
 
La superfície de contacte amb l’aire haurà de cobrir-se amb una barrera antivapor quan la tensió de vapor 
d’aire conduït sigui superior a la de l’aire de l’ambient. 
 
La densitat i guix del material s’escolliran en base a la major entre la exigència d’aïllament tèrmic (Norma 
UNE 100170) i la de atenuació acústica. 
 
En els plànols de projecte s’indiquen les parts de la xarxa de conductes que hauran de portar aïllament 
interior, amb les dimensions interiors del revestiment. 
 
 

 Aplicació i muntatge. 
 
El muntatge del material aïllant sobre la superfície interior del conducte de xapa metàl·lica es farà abans 
del muntatge del conducte en el lloc d’emplaçament definitiu. 
 
La superfície del material aïllant exposada al fluix d’aire haurà de ser assenyalada pel fabricant. 
 
L’adhesiu haurà de estendre sobre tota la superfície a recobrir; es seguiran les instruccions del fabricant en 
quan a la seva aplicació i per evitar concentracions perilloses de vapors del dissolvent en ambients tancats. 
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Les juntes transversals hauran de ser tallades netament i recobertes d’adhesiu i, per a velocitats superiors 
a 20 m/s., d’una xapa doblegada; no haurà d’existir solució de continuïtat entre juntes. 
 
El material es solaparà en els cantoneres del conducte; en cas de planxes rígides, les parts superiors 
recolzaran sempre sobre les inferiors i el material de recobriment haurà de ser fixat mecànicament al 
conducte mitjançant grapes o material similar. 
 
Les distàncies màximes dels punts de fixació seran les següents : 
 

- en sentit longitudinal: 
  L1 des de els costats de la manta o planxa; 
  L2 entre files de punts; 

- en sentit transversal: 
  T1 des de les cantonades; 
  T2 entre punts; 

- per a mantes flexibles: 
 

Velocitat  L1  L2 T1 T2  

Fins a 10 m/s. 
de 11 a 20 m/s. 
de 21 a 30 m/s.  

80  
80  
80  

400 
300  
150  

300 
200  
100  

400  
300  
150  

 
 

- per a planxes semirígides: 
 

Velocitat  L1  L2 T1 T2  

Fins a 20 m/s. 
de 21 a 30 m/s. 

80  
80  

400 
300  

300 
300  

400  
300  

 
 
Els punts de fixació es situaran, preferentment, a portell. 
 
El material aïllant en l’interior de conductes podrà fixar-se mecànicament mitjançant malles metàl·liques o 
xapes perforades, sempre que la superfície del material en contacte amb l’aire sigui superior al 20%. 
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 VÀLVULES. 
 
Pel muntatge dels diferents tipus de vàlvules, aixetes de pas, retenció, regulació, seguretat, buidat, etc., 
s'han considerat els tipus de col·locació següents: 
 

- Muntades superficialment. 

- Muntades en pericó de canalització soterrada. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs. 

- Preparació de les unions amb cintes o juntes, segons instruccions del fabricant. 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa. 

- Connexió del motor a la xarxa elèctrica, si es el cas. 

- Prova d’estanquitat i de servei. 
 

 Condicions generals: 
 
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i el motor a la línia d'alimentació elèctrica si aquesta 
es motoritzada. 
 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de 
treball. 
 
La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la D. F.. 
 
El mecanisme d’accionament de la vàlvula ha de ser accessible i ha de quedar a la vista. 
Les vàlvules de seguretat ha de quedar connectades a la canonada a protegir per la boca d'entrada, sense 
cap interrupció. La boca de sortida s'ha de conduir al punt de desguàs, que ha de ser visible des del lloc on 
ha d'estar la vàlvula. 
 
La distància entre la vàlvula i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge 
i manteniment. 
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El sentit de circulació del fluid a dintre de la vàlvula ha de coincidir amb la marca gravada al cos de la 
vàlvula. 
 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra de la vàlvula 
amb la mà. 
 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
 
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula. No s'han de transmetre esforços entre les 
canonades i la vàlvula. 
 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 
muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel 
fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
 
La connexió entre la vàlvula de buidat i la xarxa de desguàs ha d'estar feta de manera que resulti visible el 
pas d'aigua. El eix principal de les vàlvules de buidat ha de ser vertical. 
La vàlvula s'ha de protegir adequadament per tal d'evitar maniobres accidentals. 
 
 

 Condicions del procés d'execució 
 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
 
El muntatge de les unitats roscades s'ha de realitzar 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. 
 
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. 
 
Ha de quedar realitzada la prova de servei, segons les especificacions de la D T i aprovada per la D. F. 
 
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. 
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Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les 
característiques tècniques de la vàlvula corresponen a les especificades al projecte. 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
 
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. 
 
Les proves sobre la vàlvula muntada han de ser fetes per personal especialitzat. 
 

 Muntades superficialment: 
  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària per que pugui girar el cos, un cop desmuntat 
l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 

 Muntades en pericó: 
  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del 
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. 
 

 Normativa de compliment obligatori. 
  
La normativa ha de ser l'específica per l'ús a què es destina: 
 

* Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

 

* Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, 
de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus 
Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas 
de los Edificios. 
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* Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento  Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

 

* Orden de 17 de marzo de 1981 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE 
AP 1 del Reglamento de Aparatos a Presión: Calderas, Economizadores, Precalentadores, 
Sobrecalentadores y Recalentadores. 

 

* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-
ICR/1975 Instalaciones de Climatización: Radiación. 

 

* NTE-IFC/1973 Instalaciones. Fontanería. Agua Caliente. 
 
Codigo Técnico Edificaión, 2006 
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 BOMBES CIRCULACIÓ. 
 
La instal·lació a obra de les Bombes acceleradores amb motor sense inundar muntades entre tubs amb les 
connexions embridades inclou les operacions següents: 
 

- Connexió a la xarxa de fluid a servir 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 
 
 

 Condicions generals: 
 
La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació 
elèctrica. 
 
Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les boques 
corresponents. 
 
Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°. 
 
Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per la 
generatriu superior, per tal d'evitar la formació de bosses d'aire. 
 
La bomba s'ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada. Aquesta canonada no ha de produir cap 
esforç radial o axial a la bomba. 
 
L'eix motor - impulsor ha de quedar en posició horitzontal. 
 
L'eix de la bomba - canonada no ha de tenir limitacions en la seva posició. 
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
 
 

 Condicions del procés d'execució 
  
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. 
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 Normativa de compliment obligatori 
 

* Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
 

Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
 

* Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, 
de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus 
Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas 
de los Edificios  

 

* Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento  
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
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 QUADRES ELÈCTRICS. 
 
El quadre elèctric general de les instal·lacions serà un armari metàl·lic de disseny elegant, amb protecció 
IP-43, registrable per la part anterior, envidrada, que disposarà dels elements següents: 
 

- Interruptor general automàtic i un interruptor diferencial amb voltímetre, amperímetre per 
a les tres fases, interruptors automàtics per a tots els equips, arrencadors per a les bombes de 
circulació d’aigua de la instal·lació, ventiladors i extractors. 

 

- Sortida de línia amb interruptor i fusible per els automatismes. 
 
Tots els arrencadors de bombes i ventiladors podran ser d’arrencada directa si no superen els 1,5 kW, i 
disposaran de protecció magnetotèrmica en les fases, relé tèrmic, polsador de parada i marxa i llums de 
senyalització. 
 
Tota la xarxa de alimentació i protecció dels diferents equips de la instal·lació de climatització estarà 
d’acord amb tots els requisits indicats en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió promulgat pel Reial 
Decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002 (Butlletí Oficial de l'Estat nº 224 de 18/9/2002 i Instruccions 
Complementàries), DOGC que regula l'esmentat Reglament a Catalunya i les resolucions que dicti 
desenvolupant-lo la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial. 
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 BOMBES DE CALOR 
 
Les unitats es fixaran sòlidament a sobre dels suports corresponents. 
 
Hauran de connectar-se a la xarxa de alimentació i a la de protecció elèctrica amb cable de les secciones 
indicades a les instruccions tècniques del fabricant, i hauran de complir les especificacions corresponents. 
 
Es connectaran a la xarxa de distribució d’aire d’acord amb les especificacions tècniques indicades pel 
fabricant de la unitat i compliran les especificacions fixades. 
 
L’aigua de condensació estarà canalitzada fins ala xarxa d’evacuació. 
 
Es tindrà especial cura en instal·lar els dispositius de control ambiental d’acord amb les instruccions de la 
Direcció Facultativa de la Obra. 
 
Compliran en tot moment la normativa vigent i en especial la següent:  "Reglamento de Seguridad para 
Plantas e Instalaciones Frigoríficas", "Reglamento de Aparatos a presión", "Reglamento electrotécnico para 
Baja Tensión" i "Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria". 
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 DIFUSORS D’AIRE I REIXETES 
 
Els difusors d’aire seran d’alta inducció, tipus MOVAIR o equivalents. 
 
Quan s’indiqui s’utilitzaran difusors lineals tipus ALS de la firma TROX, o equivalents. 
 
Les reixetes de l’interior seran d’alumini, preparades per pintar. 
 
Les reixetes de l’exterior seran d’acer galvanitzat. 
 
 

 Generalitats. 
  
Abans de realitzar els treballs de muntatge dels diferents elements es realitzarà un replanteig previ que 
serà aprovat per part de la Direcció facultativa.  
  
La seva instal·lació no alterarà les característiques de l’element.  
  
Cada element s’inspeccionarà abans de la seva col·locació a obra, comprovant que les seves 
característiques es corresponen a les especificades en projecte.  
  
Les unitats quedaran planes en el seu allotjament, les fixades a marc de muntatge estaran fixament unides 
a aquest, mitjançant cargols o a pressió.  
  
Les reixetes d’impulsió o difusors, si la unitat terminal no disposa de cap dispositiu de recollida de brutícia, 
s’instal·laran deixant 10 cm de distancia mínima al sòl. Si a unitat terminal d’impulsió permet l’entrada de 
cossos estranys majors de 10 mm, es col·locarà a una distancia mínima de 2 metres del sòl, mesurats des 
de la seva part inferior.  
  
Els plenums associats hauran de subjectar-se i anivellar-se mitjançant els suports corresponents abans de 
la instal·lació de les diferents unitats de reixeta o difusor. 
 
El muntatge de totes les unitats es realitzarà seguint les instruccions de cada fabricant i utilitzant els 
accessoris i peces accessòries subministrades per aquest. 
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Les unitats quedaran enrasades i no produiran esforços de cap dels seus elements, ni en els conductes o 
plenums associats. La seva instal·lació no modificarà les característiques de l’element ni impedirà el 
correcte funcionament de les comportes de regulació. 
 
Tots els materials hauran d’inspeccionar-se abans de la seva instal·lació, es comprovarà que les seves 
característiques corresponen a les definides. Per a la seva instal·lació i regulació es seguiran les 
instruccions específiques incloses en la documentació tècnica facilitada pel fabricant. 
 
Abans de la seva instal·lació es revisaran i netejaran els extrems dels conductes per eliminar les possibles 
rebaves o defectes que puguin existir. 
 
Un cop acabada la instal·lació de tots els elements, es procedirà a la retirada d’obra de tots els materials 
sobrants com embalatges, retalls de tubs o conductes, etc. 
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 VENTILADORS I EXTRACTORS. 
 

 Generalitats. 
 
Els ventiladors podran ser axials o centrífugs. 
 
 

 Ventiladors axials. 
 
Estaran formats per hèlix impulsora, un motor i un arc concèntric a la hèlix. 
 
L’hèlix serà de fundició d’alumini o de planxa d’acer comercial, el motor tindrà l'hèlix acoblada al seu eix i 
podrà ser monofàsic o trifàsic, segons el cabal d’aire i la potencia del motor. 
 
El marc concèntric servirà de suport del motor i de la caixa de connexió elèctrica, es l’element de fixació 
del conjunt i serà de planxa d’acer comercial. 
 
Al girar manualment l’hèlix, aquesta girarà suaument i concèntricament, portarà una fletxa visible que 
indiqui el sentit de gir. 
 
Totes les unitats hauran d’estar marcades amb els següents dades: 
 

- nom del fabricant 

- cabal d’aire 

- pressió 

- potencia 

- velocitat de gir 

- voltatge 

- nivell sonor 
 
Pressió estàtica: 
 

- Pressió baixa:  sortida lliure 

- Pressió mitja:  >= 20 mm.c.a. 

- Pressió alta;  >= 35 mm.c.a. 
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Compliran la normativa vigent i en especial la R.E.B.T. 2002 Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, per el que 
s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  
 
 

 Ventiladors centrífugs 
 
El ventilador estarà format per turbina impulsora, una cambra envoltant, un motor elèctric per 
funcionament monofàsic o trifàsic i una bancada. 
 
El motor elèctric impulsa la turbina directament o mitjançant una transmissió per corretges. La bancada 
suporta la cambra i el motor, i es l’element de fixació del conjunt. Al girar manualment el rodet, aquest ho 
farà suaument i concèntricament. 
 
Portarà una fletxa visible que indiqui el sentit de gir.  Totes les unitats hauran d’estar marcades amb els 
següents dades: 
 

- nom del fabricant 

- cabal d’aire 

- pressió 

- potencia 

- velocitat de gir 

- voltatge 

- nivell sonor 
 
Pressió estàtica:  
 

- Pressió baixa:  >= 60 mm.c.a. 

- Pressió mitja:  >= 115 mm.c.a. 
 
Estaran construïts en planxa i perfils d’acer comercial. 
 
Compliran la normativa vigent i en especial la R.E.B.T. 2002 Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, per el que 
s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  
 
 

 Ventiladors extractors. 
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Els extractors de fums funcionaran a baixa pressió amb corrent monofàsica i estaran formats per: Hèlix 
impulsora i motor elèctric. 
 
El motor haurà de tenir l’hèlix acoblada a l’eix.  Els extractors per encastar tindran la hèlix allotjada en un 
cos cilíndric, que serà l’element de fixació del conjunt, amb placa frontal. 
En els extractors del tipus finestra, el motor i l’hèlix estaran allotjats en un marc concèntric a l’hèlix 
juntament amb la caixa de connexió elèctrica. 
 
Al fer girar l’hèlix, aquesta ho farà suau i concèntricament, disposaran de placa en la que s’indicarà les 
seves característiques tècniques i el nivell sonor. Es construiran en plàstic injectat. 
Compliran la normativa vigent i en especial la R.E.B.T. 2002 Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, per el que 
s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
 

 Caixes de ventilació. 
 
Les caixes de ventilació estaran construïdes en acer galvanitzat i aïllades interiorment amb polietilè 
expandit, amb capacitat per un ventilador axial amb el seu motor corresponent, per a distribució del fluix 
d’aire de ventilació dels locals. 
  
Estarà formada per una estructura rígida metàl·lica i unes planxes que tanquin el conjunt. Els perfils del 
marc i les planxes no tindran cap tipus de defecte ni fissures. 
 
Les planxes estaran aïllades per la part interior de la caixa i una d’elles serà practicable per a la reparació o 
substitució del ventilador o altres elements. La unió amb la resta de conductes es realitzarà mitjançant un 
element elàstic que previngui la transmissió de vibracions a la resta de la instal·lació. 
 
Estarà preparada per a rebre el ventilador axial amb el seu corresponent motor d’accionament. 
 
Disposarà, com mínim, d’un forat per el conducte d’admissió d’aire i un altre per a la seva sortida; tindrà la 
mida suficient per el cabal d’aire en circulació. 
 
Portarà incorporades les connexions elèctriques corresponents i forats en el marc de la caixa per procedir a 
la seva fixació. Es col·locarà en espais interiors o sota coberta. 
 
Complirà la normativa vigent i en especial: 
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- R.E.B.T. 2002 Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, per el que s’aprova el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- R.I.T.E. 1998 Reial decret 1751/1998, de 31 de juliol i R.I.T.E. 1998 CORR, correcció 
d’errors; i R.I.T.E. 1998 MOD Reial Decret 1218/2002 del 22 de novembre, per els que s’aprova i 
modifica el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) i les seves Instruccions 
Tècniques Complementàries ITE i es crea la Comissió Assessora per a les Instal·lacions Tèrmiques 
dels Edificis. 

 
 

 Accessoris. 
 
Tots els accessoris d’unió als conductes seran del material i característiques (qualitat, mides, etc..) adients 
al conducte i no malmetran les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions. 
 
Els suports seran antivibratoris per els ventiladors centrífugs i del material i característiques més adient al 
ventilador, i en cap cas faran malmetre la qualitat ni el correcte funcionament d’aquest. 
 
 

 MUNTATGE 
 
Els ventiladors axials podran col·locar-se segons detall: 

- Fixats amb cargols. 

- Fixats al conducte de distribució. 

- Fixats dins de caixa de ventilació. 

- Murals. 
Els ventiladors centrífugs es muntaran sobre bancada. 
 
Totes les unitats es lliuraran fixades, connexionades elèctricament i un cop realitzada la prova de servei 
corresponent. 
 
Les connexions d’aspiració i d’impulsió d’aire seran flexibles per evitar la propagació d’ones sonores. 
L’aspiració serà resistent a la depressió. 
 
Totes les unitats es connectaran a la xarxa elèctrica i es comprovarà que la tensió sigui l’adient. Es 
comprovarà també que el sentit de gir es el que correspon. 
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Els extractors podran instal·lar-se segons detall: 
 

- encastats 

- muntats en finestra 

- muntats en conducte 

- muntats en teulades 
 
Totes les unitats d’extracció es connectaran a la xarxa d’alimentació elèctrica i es comprovarà que la tensió 
es l’adient, també que el sentit de gir es el que correspon. 
 
La distància entre el plànol de la boca de l’extractor i qualsevol obstacle serà superior a dos cops el 
diàmetre equivalent a la boca de descàrrega. 
 
Les caixes de ventilació es col·locaran amb suports adients a elles i fent coincidir els forats amb els 
conductes corresponents. 
 
Es suportaran amb independència dels conductes, que no han d’exercir cap tipus d’esforç. Les connexions 
seran flexibles per evitar la propagació de les ones sonores. 
 
Es col·locaran de manera que les comportes de registre siguin accessibles i practicables per procedir al seu 
manteniment. 
 
Es connectaran a la xarxa elèctrica i es comprovarà que la tensió disponible sigui adient. Es comprovarà 
que el sentit de gir del ventilador sigui l’adient, així com el sentit de circulació de l’aire resultant. 
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 PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES. 
 
 

 EXCLUSIONS I AJUTS. 
 
No estaran exclosos els següents conceptes: 
 

- Moviment de materials fins e lloc d’ubicació, bastides i peonatge d’ajut i pintura. 

- Subjecció de suports per a les diferents unitats i conductes. 

- Connexionat elèctric de tots els elements. 

- Permisos i Legalitzacions. 

- Desguàs de les bombes fins a la xarxa de desguassos o claveguera. 

- Connexió desguàs de les unitats. 

- Ajuts de feines de paleta com bancades, passamurs, etc.. 

- Subjecció dels suports de les canonades. 

- Pressa d’aigua, gas i electricitat fins a la sala de màquines. 

- Línies elèctriques d’interconnexió d’aparells. 
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 RECEPCIÓ. 
 
 

 RECEPCIÓ PROVISIONAL. 
 
La recepció la efectuarà la propietat o personal designat per ella. 
 
Es comprovarà: 
 

- Que la instal·lació ha estat muntada d’acord amb el present projecte. 

- Que tots els elements de la instal·lació han estat regulats, ajustats i provats. 
 
 

 RECEPCIÓ DEFINITIVA. 
 
Es podrà realitzar després de passar un període de funcionament treballant en refrigeració i un altre en 
calefacció, i un cop superat el mateix, en un període no inferior a 6 mesos, ni superior a un any, sense 
detectar defectes. 
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 GARANTIES. 
 
La instal·lació es garantirà totalment pel termini d’UN ANY, a partir de la recepció definitiva. Es respondrà 
d’aquesta garantia amb una retenció en les condicions de pagament que es pactin. 
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 RESPONSABILITAT. 
 
Realitzada per la propietat o persones designades l’elecció de l’Empresa instal·ladora, aquesta presentarà 
un projecte executiu a la Direcció Facultativa de l’Obra en el termini que es pacti. En aquest projecte serà 
possible introduir variants al projecte base, sempre d’acord amb la Direcció Tècnica, valorant aquestes 
variacions d’acord amb els preus unitaris establerts. 
 
El instal·lador accepta la responsabilitat sobre el funcionament de la instal·lació reflectida en el Projecte 
Executiu indicat. 
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 PRESENTACIÓ D’OFERTES. 
 
L’oferta base es realitzarà en base a les dades i amidaments establerts al present projecte, acompanyant 
les variants totals o parcials que es cregui adients, sempre respectant les dades bàsiques de l’Estudi. 
 
S’indicaran els preus unitaris de totes les unitats d’obra assenyalades en l’Estat d’Amidaments i aquests 
preus unitaris seran d’aplicació a qualsevol modificació que es faci. En els preus unitaris s’indicarà per 
separat el preu del subministrament del material del import en concepte de muntatge, accessoris, I.V.A., 
legalitzacions, permisos i qualsevol concepte necessari pel correcte funcionament de cadascuna de les 
unitats d’obra. 
 
S’inclourà també la legalització de la instal·lació. 
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 TRÀMITS AMB ORGANISMES OFICIALS. 
 
La presentació d’instàncies a organismes oficials necessàries per a la obtenció de permisos o 
autoritzacions, així com el seu import i la gestió corresponent s’efectuarà per l’instal·lador adjudicatari de 
l’obra. 
 
La memòria i els plànols seran confeccionats i visats per el industrial adjudicatari de l’obra, d’acord amb la 
Direcció Facultativa. 
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 EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. 
 
Si a criteri de l’industrial adjudicatari, bé per manca de la qualitat dels treballs efectuats amb anterioritat, 
qualitat deficient dels material o deficiències en la part d’obra civil, considera que pot veure afectat l’estat 
de bon ús i funcionament de la instal·lació, tindrà l’obligació de posar en coneixement aquestes, per escrit, 
a la Direcció Tècnica, que decidirà, prèvia inspecció de dites anomalies, la línia d’actuació més adient a 
seguir. 
 
Si després d’haver-les posat en coneixement per escrit a la Direcció, no es prenen les mesures per a 
corregir les deficiències, l’industrial adjudicatari avisarà per escrit a la propietat i aturarà els treballs de la 
part subjecta a inspecció, sense poder reprendre els mateixos fins que no estigui arreglada la deficiència, 
ja que l’industrial adjudicatari es el total responsable de la instal·lació. 
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 PROVES. 
 
 
Les proves de la instal·lació es faran segons les normes UNE següents: 
 

- UNE 100-010-89/1 

- UNE 100-010-89/2 

- UNE 100-010-89/3 

- UNE 100-151-88 
 


