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1.- OBJECTE DEL PLEC 
 
El present plec de condicions té per objecte precisar les condicions especifiques que 
regiran la contractació de les obres de reposició integral del centre de control de 
motors (CCM-R01) a l’EDAR Granollers. 
 
 
2.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L'objecte del contracte regit pels plecs de clàusules administratives i tècniques, ho 
constitueix el conjunt de treballs i serveis necessaris per a portar a terme les obres de 
reposició integral del centre de control de motors (CCM-R01) a l’EDAR Granollers. 
  
 
3.- OBRES A REALITZAR 
 
Les obres a realitzar, estan definides a la memòria valorada redactada per CCB 
Serveis Mediambientals, SAU. 
Veure annex 1. 
 
 
4.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
Tres (3) mesos.  
 
 
5.- PRESSUPOST DE LES OBRES 

El pressupost global de licitació és de 84.578,62 euros (IVA exclòs). 
Cada partida haurà d’anar pressupostada independentment i desglossada concepte a 
concepte.  
 
 
6.- CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES 
 
Tot allò especificat a l’article 1.9 del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
 
7.- REVISIÓ DE PREUS 
 
No hi ha revisió de preus. 
 
 
8.- PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ 
 
La licitació del contracte es portarà a terme per procediment obert i la seva forma 
d’adjudicació serà la de l’oferta més favorable tal i com es preveu la forma 
d’adjudicació, pel que l'oferta més avantatjosa es seleccionarà tenint en compte els 
criteris establerts pel CONSORCI BESÒS TORDERA, sense atendre exclusivament al 
preu de l'oferta presentada. 
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9.- TERMINI DE VALIDESA DE LES OFERTES 
 
Els licitadors es comprometen a mantenir la vigència de la seva oferta durant divuit 
(18) mesos, comptats des de la data d'obertura de les ofertes, no obstant, la signatura 
del contracte implica la validesa de l'oferta encara que el termini anterior hagi estat 
superat. 
 
 
10.- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA QUE HAURAN DE PRESENTAR ELS 
CONCURSANTS 
 
El que s’especifica a l’apartat 1.9) del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
 
11.- CONDICIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
L'Administració podrà, si ho considera oportú, imposar condicions complementàries a 
l’oferta seleccionada provisionalment sempre que no afectin a processos o parts 
essencials de la mateixa i no suposin modificacions dels preus unitaris oferts. 
 
Les condicions complementàries, podran consistir en modificacions estructurals, 
definició exhaustiva de determinades parts d’obra, inclusió de partides de menor 
importància que la completin, remissió a determinades normes tècniques no previstes 
en les bases tècniques del concurs, imposició de determinats controls de qualitat o 
assajos, modificacions en els plecs de prescripcions tècniques o bé exclusió de 
determinades marques comercials o tipus d’elements constructius, equips mecànics o 
elèctrics. 
 
Aquestes condicions complementàries podran variar el pressupost de l’oferta 
seleccionada provisionalment fins un màxim del vint (20) per cent tant a l’alça com a la 
baixa. 
 
El termini d’execució ofert podrà ser reajustat, si escau, si les modificacions 
introduïdes en l’oferta en virtut de les condicions complementàries imposades per 
l'Administració ho fan necessari. 
 
El concursant seleccionat provisionalment prestarà la seva conformitat en el termini 
màxim d'una setmana a aquestes condicions complementàries que l'Administració li 
comunicarà per escrit i en el moment que se li notifiqui la Selecció Provisional de la 
seva oferta com la més favorable. Transcorregut el termini sense que s'hagi produït la 
conformitat del concursant seleccionat, l'Administració es reserva el dret a anul·lar 
aquesta selecció i procedir a seleccionar al següent licitador. 
 
 
12.- EXECUCIÓ DE LES OBRES, MESURAMENT, ABONAMENT I DEMORA EN 
L’EXECUCIÓ 
 
L'inici de l'execució de les obres començarà, oficialment, l'endemà de la signatura del 
contracte, moment en el qual s'iniciarà el còmput del termini d'execució de les 
mateixes que figuri en el Contracte. 
 

3



 
 

Aquest contracte podrà ésser rescindit per qualsevol de les parts, abans de finalitzar la 
seva vigència o la de qualsevol de les seves pròrrogues, respectant un període de 
preavís d’un (1) mes i d’acord amb les disposicions legals vigents. 
 
En el cas que sigui l’adjudicatari qui proposi la rescissió del contracte, el CONSORCI 
BESÒS TORDERA resoldrà unilateralment sobre la seva acceptació i, en cas positiu, 
decidirà sobre l'eventual pèrdua, parcial o total, de la fiança constituïda per 
l’adjudicatari. 
 
La rescissió promoguda pel CONSORCI BESÒS TORDERA no donarà dret a cap 
tipus d’indemnització ni de percepció compensatòria per a l’adjudicatari. 
 
També serà causa de rescissió del contracte la no disponibilitat per part del 
contractista de les persones ofertades, podent el CONSORCI BESÒS TORDERA   
reclamar els danys i perjudicis causats. 
 
Les obres s'executaran amb estricta subjecció al Projecte aprovat a aquest efecte per 
l'Administració, la memòria de la qual (en tot el referent a la descripció dels materials 
bàsics o elementals que formen part de les unitats d'obra), plans, plec de prescripcions 
tècniques particulars i quadres de preus revestiran caràcter contractual, i en 
conseqüència obligaran al contractista en l'execució de les mateixes. 
 
En la certificació s’efectuarà una retenció de garantia del 5%, per a assegurar el 
compliment de les obligacions i aplicar les possibles deduccions si s’escau. 
 
En el cas que per causes imputables al contractista s’incorri en demora respecte al 
compliment del termini d’execució contractual, seran d’aplicació les penalitats 
recollides en l’apartat 1.18 del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
 
13.- PROVES DE POSADA A PUNT 
 
La Direcció Tècnica de les Obres declararà oficialment la data de finalització del 
període de construcció, començant de forma immediata el de posada en marxa que 
finalitzarà quan les instal·lacions funcionin de forma satisfactòria i concordi amb els 
paràmetres de disseny adoptats en el Projecte de Construcció i les modificacions que 
el CONSORCI BESÒS TORDERA, en el seu cas, hagi introduït i aprovat. 
 
 
14.- PROVES DE FUNCIONAMENT 
 
Una vegada declarat oficialment per l'Administració el final del període de Posada a 
punt, començarà una Prova de Funcionament la durada mínima de la qual serà d’UN 
(1) MES, i la fi de les quals és determinar la capacitat de les instal·lacions per 
funcionar d'una manera correcta i continua obtenint els resultats previstos en el 
disseny amb els consums teòrics previstos en el projecte de construcció. Tota parada 
de les instal·lacions per qualsevol causa, durant aquest període de prova, implicarà la 
interrupció del mateix, que començarà a comptar-se íntegrament a partir de la nova 
posada en funcionament i tantes vegades com es produeixi una nova parada. 
 
Durant aquest període s’anirà formant una “Relació de problemes de funcionament”, 
que inclourà tots els defectes observats durant la marxa de la instal·lació. La Direcció 
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d'Obra decidirà quins punts d'aquesta Relació deuran quedar resolts abans del final 
d'aquest període i quins durant el període de garantia.  
 
 
15.- RECEPCIÓ I PERÍODE DE GARANTIA 
 
Acabades les proves de funcionament amb resultat satisfactori, es procedirà a la 
Recepció en la forma que disposa la legalitat vigent, per a això deuran haver-se 
complert les condicions següents.  
 
a) El resultat satisfactori de totes les proves realitzades, pel qual s’estarà a 

l'assenyalat referent a això en el Plec de Bases Tècniques de la licitació de les 
obres. 

 
b) Compliment de totes les obligacions contingudes en el Contracte o en acords 

posteriors. 
 
c) Haver passat satisfactòriament les instal·lacions construïdes la corresponent 

inspecció del Gabinet de Seguretat i Salut en el Treball de la Direcció Territorial 
d'Ocupació corresponent al territori en que les obres hagin estat executades i vagin 
a ser explotades. 

 
Quan per qualsevol causa imputable al Contractista les obres no es trobin en estat de 
ser rebudes, es farà constar així en l'acta i el Director de les mateixes assenyalarà els 
defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini per a 
solventar-los. Si transcorregut el termini el contractista no ho hagués efectuat, podrà 
concedir-se-li un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 
 
Una vegada comprovat que les obres es troben en estat de ser rebudes, s'establirà la 
corresponent Acta de Recepció que deuran signar els representants que designi el 
CONSORCI BESÒS TORDERA i el Contractista i que serà remesa al CONSORCI 
BESÒS TORDERA. 
 
L’acta de Recepció contindrà necessàriament els següents documents: 
 
a) Relació de problemes de funcionament pendents de resoldre, si hi ha lloc. 
 
b) Llista d’observacions que contingui els punts que deuen ser especialment estudiats 

o vigilats durant el període de Garantia. 
 
c) Programa i especificacions de proves de rendiment a realitzar durant el període de 

garantia. 
 
d) Programa i especificacions de les proves de funcionament que no s’haguessin 

pogut portar a terme durant el període de proves. 
 
 
La data de l’Acta de Recepció marca l’inici del període de garantia, la durada de la 
qual serà d’un (1) any. Durant aquest termini seran a compte del contractista, la 
conservació i reparació de les obres i elements que comprengui el contracte. 
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Durant el període de garantia, i en la forma que especifiqui el projecte de construcció, 
es realitzaran proves de rendiment de les instal·lacions i dels elements principals de la 
mateixa, determinant-se que es compleixen els valors oferts de les variables.  
 
 
16.- PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
 
L’execució de les obres es realitzarà a risc i perill del contractista; i en conseqüència, 
l’adjudicatari quedarà obligat abans de la formalització del contracte a tenir subscrita 
una pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil tant de l’empresa com 
del personal de la mateixa adscrit a l’execució del contracte, per mals a tercers o 
qualsevol eventualitat que succeeixi durant l’execució, en la quantia d'almenys sis-
cents mil Euros (600.000,00 €). 
 
 
Granollers, 02 d’agost de 2016 
 
 
 
 
 
 
Manuel Ramal i Mata     Faig constar que estic 
Secretari General          conforme amb les sis (6)                                               
            planes d’aquest Plec. 
         
   Granollers, ..................................... 
           
 
 
 
 
 
 

El contractista 
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ANNEX I 
 
MEMÒRIA VALORADA 
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MEMÒRIA DE PROPOSTA TÈCNICA  I ECONÒMICA PER SUBMINISTRAMENT I 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CENTRE DE CONTROL DE MOTORS “CCMR01”. 

1. OBJECTE I ABAST DE LA OFERTA 

1.1 Objecte 

La instal·lació del CCMR01 es troba en funcionament des de l’any 1992.  D’ençà que es va posar en 

marxa es van detectar punts de millora per tal de garantir a disponibilitat i fiabilitat de la instal·lació 

com ara la substitució de fusibles per disjuntors. Un punt crític del quadre és l’absència de selectivitat 

a la protecció diferencial dels receptors amb la qual cosa, una derivació a terra de qualsevol equip 

deixa fora de servei a tota la resta amb el consegüent risc de vessament d’aigua sense depurar al 

medi. 

El objecte de la present memòria tècnica es el definir les feines a realitzar i demanar oferta  

econòmica pel subministrament i muntatge elèctrica del CCMR01. 

2. LLOC D’INSTAL·LACIÓ  

Les actuacions s’hauran de realitzar a les instal·lacions de la depuradora d’aigües residuals de 

Granollers , Camí Ral s/n , de Granollers del Vallès (08400) 

3. TREBALLS INCLOSOS 

S’ajunten els esquemes elèctrics actuals del CCMR01 (annexo 2). 

Els treballs que caldrà incloure en la present oferta tècnica i econòmica serien els de: 

3.1 Instal·lació del quadre provisional per equips crítics.  

Subministrament i muntatge d’un  quadre provisional perquè els equips  que no puguin parar 

funcionin en manual mentre durin els treballs de muntatge dels quadres nous. Els equips 

crítics son:  

Cargols d’Arquímedes, tamisos, cargols de fins, un pont dessorrador. 

 

3.2 Desmuntatge dels quadres elèctrics del CCMR01. 

Una vegada en funcionament els equips crítics amb el quadre provisional, desconnectar 

elèctricament els equips i desmuntar els actuals quadres elèctrics. Tot el material desmuntat 

es deixarà a la planta a la zona que es destinarà per tal fi. 
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3.3 Subministrament i muntatge dels nous quadres elèctrics i programació PLC equips del 

CCMR01 

Subministrament i muntatge del quadres elèctrics nous que son: 

• Conjunt d’armaris complets enganxats de 2000x800x400 amb sòcols de 200 i amb 

2 tapes laterals de tancament del conjunt 

• Escomesa format per: 

Interruptor general 4p 250A 

Analitzador de xarxes  

Protecció magneto tèrmica 4p  6A  VAC 

Toroïdals  250/5A  

Fusibles i porta fusibles 80A 

Proteccions contra sobretensions transitòries i permanents 

 

• Treballs de programació  

Treballs de programació de PLC- OP- Scada per al re-direccionalment de les 

entrades i sortides de PLC 

 

• Distribució + nivells + instrumentació. 

Nivells i instrumentació existent (segons esquema annexo 1) per al funcionament 

correcte dels equips. Element de protecció de tensió transitòria i permanents. 

 

• Tots els equips tindran la protecció diferencial amb relé diferencial i el toroïdal 

corresponent. Els Equips nou son : 

 

� Comportes:  arrencada inversor 0,37kW 

� Cargols d’Arquímedes : estrella-triangulo 18,5kW 

� Cargols transportadors : arrencada directe 1,5kW 

� Tamisos  de fins: arrencada directe 0,25 kW 

� Premsa residus:  arrancada directe 2,2kW 

� Aireació: arrancada directe  1,5kW 

� Classificador de sorres : arrancada directe  1,5kW 

� Separador de sorres :arrencada directe 0,18kW 

� Electrovàlvula neteja aigua canal de greixos 

� Bombes buidat cisterna: arrencada direct3 1,2kW 

� Cargol sinfí cubes: arrencada directe 1,8kW 
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� Reixa tamisos entrada cubes: arrencada directe 1,1kW 

� Compressor, electrovàlvules purga automàtica (armari 

cubes) 

 

Tots el equips i manegues elèctriques estaran marcats i senyalitzats .  

 

3.4 Desmuntatge del quadre provisional de funcionament d’equips. 

Desmuntatge i deixar a planta del quadre provisional per al funcionament del equips crítics. 

 

3.5 Esquema elèctric del quadre nou 

Una vegada este la obra entregada i posada en marxa, s’entregarà dels esquemes elèctrics 

actualitzat  amb suport informàtic,  

 

Tenim una sèrie d’equips crítics que no poden  estar parats, per la qual cosa s’ha d’assegurar el 

funcionament dels equips durant tots els treballs de reposició de la instal·lació, amb un quadre 

provisional, tal com s’ha esmentat a l’apartat 3.1. A l’oferta també te que comptar amb aquesta 

partida. 

La sala on s'han de reposar els armaris elèctrics tenen la singularitat que estan molt prop dels 

transformadors de la depuradora, la qual cosa fa que hàgim de prestar especial atenció a les 

intensitats de curtcircuit que es puguin generar i dimensionar els equips adequats per a cada cas.  

En tot cas, es tractarà de realitzar els corresponents treballs necessaris per al correcte funcionament 

de la instal·lació, posada en marxa d’aquesta instal·lació de centre de control de motors complint 

amb l’establert a la legislació vigent. 

A l'hora de triar el fabricant o marca dels equips i armaris nous a muntar, s'han de tenir en compte el 

que ja aquesta muntat en la depuradora per ser el mes estàndard possible 

Aquestes tasques les haurà de realitzar un tècnic o una empresa instal·ladora degudament 

autoritzada per la delegació provincial corresponent del Ministeri d’Industria i Energia. 
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4. CONDICIONS DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS  

4.1 Horari de treballs 

Ells  treballs  a planta caldrà que es realitzin de dilluns a divendres des de les 7:00 a les 22:00 hores , 

amb una durada màxima de 4 setmanes. 

4.2 Coordinació del treballs 

Durant la reposició dels equips  s’hauran de minimitzar les possibles interferències que puguin haver-

hi amb l’activitat de la planta.  

 

 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES DE LA OFERTA 

Caldrà pressupostar la relació de treballs pel subministrament i  muntatge  de la reposició del centre 

de control de motors indicats en l’annex 1 . Es tractarà en qualsevol cas d’una instal·lació totalment 

acabada. 

5.1 Termini d’entrega 

Caldrà indicar en la oferta quin serà el termini d’entrega de la instal·lació amb la posada en servei a 

partir de l’acceptació de la comanda. 

 

5.2 Garantia 

Tot el  material subministrat haurà de tenir una garantia del fabricant amb el seu certificat 

corresponent . 

5.3 Documentació que caldrà aportar a la finalització de les tasques  

Una vegada finalitzades les tasques i posada en servei la  instal·lació caldrà aportar la següent 

documentació: 

• Garantia del material instal·lat  

• Especificacions tècniques i certificats corresponents del material instal·lat  

• Esquemes elèctrics de la nova instal·lació. 
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6. REPORTATGE FOTOGRÀFIC INSTAL·LACIÓ ACTUAL 

A continuació es mostra la sala i els quadres elèctrics a substituir: 
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:             

 

 

 

Granollers,  1  d’agost de 2016 
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ANNEXOS 

1. La oferta econòmica caldrà que inclogui com a mínim les següents partides: 

UA QUANTITAT DESCRIPCIÓ PREU IMPORT 

  
 

ELECTRICITAT I CONTROL     

1 1 
Ut. Subministra i col·locació de conjunt d'armari provisional per equips 
crítics.     

2 1 

Ut. Subministra i col·locació de conjunt de 6 armaris complets pegats 
de 2000x800x400 amb zocalos de 200 i amb 2 tapes laterals de 
tancament del conjunt                                                                           
Part proporcional alimentació amb barres de coure  i suportacions 
3 ut ventilador amb filtre 
5 ut fluorescent                              
Petit material, guies, canals, ponts elevadors, interruptors porta, etc 

    

3 1 

Ut. Subministra i col·locació d'escomesa compost: interruptor general 
4p 250A, analitzador de xarxes, toroïdals, sobreintensitats amb part 
proporcional d’accessoris i completament instal·lat.      

4 1 

Distribució general (enllumenat, dessorrador, etc), nivells i 
instrumentació existent segons esquema annexo 1,  per al 
funcionament correcte dels equips.                                                    
Conjunt de proteccions contra sobretensions permanents amb 
sistema motoritzat per a rearmament automàtic, i sobretensions 
transitòries .                                                                                    
Transformador de 380/220V  800VA 

    

5 5 

Ut. Subministra i instal·lació en quadre elèctric de sortida per a 
instrumentació i nivells.                                                                  
1 ut int. aut. Bipolar                                                                      
1 ut int. Diferencial 30mA bipolar 

    

6 15 

Ut. Subministra i instal·lació en quadre elèctric de sortida per a motor 
de fins a 4 kW accionat per arrancada inversor format pels 
següents elements:  
1 ut int. aut. tripolar  
2 ut Contactor amb bobina 220V 
1 ut relé diferencial amb toroïdal  
2 ut relé de maniobra 2 NO+2NC  
 
  

    

7 3 

Ut. Subministra i instal·lació en quadre elèctric de sortida per a motor 
de fins a 18,5 kW accionat per arrancada estrella- triangle format pels 
següents elements:  
1 ut int. aut. tripolar  
1 ut Contactor amb bobina 220V 
1 ut relé diferencial amb toroïdal  
2 ut relé de maniobra 2 NO+2NC  
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8 3 

Ut. Subministra i instal·lació en quadre elèctric de sortida per a motor 
de fins a 4 kW accionat per arrancada directe format pels 
següents elements:  
1 ut int. aut. tripolar  
1 ut Contactor amb bobina 220V 
1 ut relé diferencial amb toroïdal  
2 ut relé de maniobra 2 NO+2NC                                                              
1ut limitador de par 
 
  

    

9 19 

Ut. Subministra i instal·lació en quadre elèctric de sortida per a motor 
de fins a 4 kW accionat per arrancada directe format pels 
següents elements:  
1 ut int. aut. tripolar  
1 ut Contactor amb bobina 220V 
1 ut relé diferencial amb toroïdal  
2 ut relé de maniobra 2 NO+2NC                                                             
 
  

    

10 1 

Ut. Subministrament i instal·lació de sistema de control i 
automatismes format pel material de la marca Rockwell:                                             
92   Bornes Relé 24Vcc ; 3  Capçal point I/O;; 12  Mòdul point I/O de 
2 E. Analògiques d’intensitat; 1  POINT I/O Extensió Power ;  22  
POINT I/O 8  Point Digital Input ModuleModule ;  23  POINT I/O 4 
Point Digital Output Module; 2  POINT I/O 2 Point Analog Output 
Module ; 160  Base mòdul.  IEC amb bloc extraïble de terminals amb 
cargol 

    

10 1 

Conjunt de treballs de programació de PLC/ scada per al re-
direccionalment de les entrades i sortides de PLC.                                                                               

11 1 

Sanejar instal·lació elèctrica d'equips EDAR. Desmuntatge dels 
armaris actuals i muntatge dels nous inclosa la connexió elèctrica 
dels equips amb 

    

12 1 
Elaboració d'esquemes elèctrics i supervisió dels treballs. 

    

13 1 
Legalització i certificació final d'obra de la instal·lació elèctrica. 

    

14 1 
Compliment de la normativa vigent de seguretat i salut en el treball. 

    

          

     

  

Conceptes Import  € 

 

  

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ (IVA EXCLÒS) 76.889,67 € 

 

  

PARTIDA ALÇADA PER IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 7.688,97 € 

 

  

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ (IVA INCLÒS) 84.578,62 € 
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2. Esquemes elèctrics actuals 
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1. Definició i abast del plec. 

1.1.- Objecte d’aquest plec. 
 
El pressent Plec de Condicions Tècniques dels equips i treballs elèctrics, 

consisteix en el conjunt d’instruccions per el desenvolupament dels treballs 

elèctrics i d’automatització de les instal·lacions d’estacions depuradores i de 

bombament de l’ambit del consorci per a la defensa de la Conca del riu Besos. 

 
 
 
 

138



Consorci per a la Defensa de la conca del riu Besòs                                                                                                                                                                         PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ELÈCTRIQUES I DE C0NTROL                               

 

5/62 
 
 

2.- Normativa general aplicable. 
 
El Contractista determinarà, sobre la base del programa general de Construcció  

de l’obra, un programa de Construcció particular per al treball de la seva 

competència, que serà sotmès a la aprovació de la direcció tècnica. 

 

El Contractista treballarà en estreta i completa col·laboració amb els altres 

Contractistes que eventualment poden estar executant treballs a l’obra. 

 

Tots els materials subministrats i instal·lats pel Contractista estaran d'acord amb 

aquest Plec, així com amb els Codis i Normes nacionals i les recomanacions de 

disseny i sistemes de qualitat vigents, especialment les següents: 

 

• Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat a 

Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i 

Instruccions Complementàries. 

 

• Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i Instruccions 

Complementàries. 

 

• Comissió Electrotècnica Internacional (CEI). 

 

• Normes UNE, DIN, VDE. 

 

• Normes Tècniques d'Edificació (Ministeri d'Obres Públiques i 

Urbanisme). 

 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene al Treball. 
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3.- Prescripcions generals. 
 

El següent apartat regeix les particularitats que han d’acomplir tots els materials i 

de la manera que s’han d’executar els diferents treballs objecte d’aquest 

projecte. 

 

3.1.- Prescripcions generals a acomplir pels materials. 

 

3.1.1.- Armaris elèctrics. 
 

Aquesta especificació inclou la construcció, calbejat, transport i embalatge dels 

armaris de control, armaris de potència i armaris de distribució. 

 

Tots els equips es muntaran en plaques de muntatge amb suports adequats, si 

calgués, procurant la concentració d'instruments i equips al fons, a la placa de 

muntatge per a facilitar-ne l'operació i manteniment, evitant la seva ubicació als 

laterals de l'armari.    

 

Els equips per muntar a l'armari, com polsadors, indicadors lluminosos, borns, 

fonts etc. han d'ésser subministrats pel Contractista, si no s'indiqués el contrari. 

 

El fabricant de l'armari serà responsable de la recepció dels equips del quadre 

elèctric i del seu emmagatzematge si són independents per a la seva instal·lació.  

 

Sempre s'hauria de deixar espai de reserva que permeti muntar almenys un 10% 

més d'instruments. Aquests espais no s'ocuparan a l'interior per cables, canals ni 

altres equips. 

 

Les parts vives s'hauran de protegir contra contactes casuals, mitjançant plaques 

de metacrilat degudament senyalitzades amb el símbol de perill elèctric. 

 

3.1.1.1.- Materials. 
 

El contractista subministrarà tots el materials necessaris inclosos els equips i 

accessoris dels autòmats d'Allen-Bradley. 

 

 

3.1.1.2.- Fusteria Metàl·lica. 

 
La fusteria metàl·lica del quadre haurà d'estar com a mínim, d'acord amb el que 

s'indica a continuació: 

 

Talls.  

• Els talls necessaris als quadres hauran d'ésser uniformes i rectes, realitzant-

se amb trepant mecànic. Els talls dels caires han d'ésser vius i sense 

rebaves, no estant permès l'ús de bufador per a realitzar-los. 

• Les superfícies anterior i posterior del frontal del quadre a prop dels talls, 

hauran de estar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi posteriorment la 

correcta col·locació dels instruments. 

• Els talls d'instruments al frontal del quadre seran d'acord amb els plànols 

dimensionals certificats subministrats per llur fabricants. 

 

140



Consorci per a la Defensa de la conca del riu Besòs                                                                                                                                                                         PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ELÈCTRIQUES I DE C0NTROL                               

 

7/62 
 
 

Protecció. 

• El quadre tindrà un grau de protecció IP55, exceptuant els casos que 

s'especifiqui una altra protecció als plànols. 

 

 

 

Entrada de Cables. 

• Les entrades seran normalment per la part inferior de l'armari segons les 

dimensions mostrades als plànols a mà alçada, adjunts a aquesta 

especificació. 

• Aquestes entrades estaran equipades amb plaques de tancament que evitin 

l'entrada de pols i de rosegadors, un cop s'hagi col·locat al seu lloc definitiu i 

sobre el basament d'entrada de cables. 

 

Anelles de suspensió per a transport. 

• Hauran d'anar cargolades sobre l'estructura dels armaris. Aquestes tindran 

una rosca de M16 i es construiran segons Norma DIN580.  

 

Bossa per a desar plànols. 

• Totes les portes es prepararan per a ésser adaptades bosses per a desar 

plànols de format DINA3. Aquestes bosses seran de plàstic, existents al 

mercat. 

 

Toleràncies. 

• Dimensions generals: +/- 0.1%. 

• Vinclament o abonyegadura: 1 mm. per metre. 

• Talls: Segons instruccions de cada fabricant d'instruments. 

 

3.1.1.3.- Eines. 
 

• El premsat de terminals, ja siguin normals o especials s'ha de realitzar amb 

eines homologades, obligant al muntador a garantir la consistència i fiabilitat 

d'aquesta connexió. 

• Totes les eines que siguin precises per a l'equipament i cablejat dels armaris, 

tant si són especials com normals, correran a càrrec del muntador dels 

quadres elèctrics. 

 

3.1.1.4.- Equipament.  
 

• El fabricant del quadre executarà tot el treball d'acord amb els reglaments 

elèctrics vigents i les millor pràctiques usuals. 

 

Muntatge. 

• S'equiparan tots els instruments que siguin de fixació fixa a la placa de 

muntatge de l'armari. 

• El quadre s'equiparà totalment als tallers del fabricant. També es cablejarà a 

aquests tallers fins connectors o terminals. S'instal·laran i connectaran 

regletes terminals per a tots els circuits on calguin connexions externes, tal 

com polsadors de marxa i aturada, amb els respectius pilots lluminosos 

muntats al front del quadre, etc. Solament no es posaran regletes terminals 

quan els instruments siguin de tipus electrònic de funcions separades, on els 

cables siguin especials i subministrats amb connectors directes a l'instrument, 

per part de llur fabricant. 

• Els embarrats es protegiran amb fundes rígides de PVC o amb plaques de 

metacrilat transparent fixat amb separadors a la placa de muntatge. 

• A sobre del protector hi haurà la senyalització de perill elèctric (triangle groc 

amb raig negre). 
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• L'armari haurà de collar-se amb tots els seus mòduls i sòcols, en cas que hi 

hagi més d'un mòdul, i cablejat totalment. Després de realitzar les proves de 

funcionament, l'armari haurà de dividir-se, si cal, en unitats de transport. Els 

cables d'interconnexió es desconnectaran als seus extrems i quedaran 

enrotllats i marcats per al seu posterior connexionat a obra. 

• Per a la interconnexió entre unitats de transport es col·locaran connectors de 

64 vies a ambdós grups per a seccions de cable de 1’5 mm2 o menors; per a 

seccions més grans els cables seran directes. 

• Els borns utilitzats a les regletes de terminals seran capaces com a mínim per 

a cables de 2,5 mm2 amb targeter d'identificació. Les regletes es col·locaran 

horitzontalment i/o verticalment amb tapes finals, si calen, de manera que 

siguin fàcilment accessibles. La posició dels regleters serà com es mostra als 

plànols. 

• Als extrems de les regletes es col·locaran topalls per a evitar que es puguin 

moure. 

• Tots els regleters portaran plaques identificatives segons s'indica als plànols 

de cablejat. 

• Els perfils de borns utilitzats seran de tipus simètric, DIN EN 50022 sense 

perforar, d'acer cromatitzat fixats a les plaques de muntatge amb reblons 

metàl·lics. 

• Per a borns de potència i equips majors s'utilitzarà el mateix perfil però 

reforçat. 

• Tots els borns utilitzats seran amb peu universal per a poder-les equipar tant 

en perfil simètric com asimètric. 

• Quan s'utilitzin instruments del tipus endollables a allotjaments, aquest es 

desmuntaran per al transport del quadre i s’enviaran a la planta amb el seu 

embalatge d'origen, deixant-se únicament muntats els seus allotjaments. 

• Les canals seran de PVC rígid no inflamable, ranurades i subjectades a les 

plaques de muntatge amb reblons de plàstic. 

• Tots els instruments muntats a l'interior del quadre s'instal·laran de tal forma 

que permetin fàcil accés per a manteniment i sense que interfereixi l'accés als 

instruments muntats al frontal de l'armari. 

• Els manolls de cablejat es faran amb brides de plàstic per a l'ús interior de 

longitud apropiada. 

• Tots els equips que estiguin fixats sobre la placa de muntatge es fixaran a 

aquesta amb trepants roscats si s'utilitzen cargols menor de M4, sempre que 

la xapa no fos inferior a 3 mm. de gruix, si aquesta fos menor es col·locaran 

reblons roscats sobre la placa de muntatge de mètrica apropiada al pes de 

l'equip a fixar. 

• Els equips productors de calor (fonts, trafos, etc.) es col·locaran a la part 

superior de la placa de muntatge o a llocs que no afecti la temperatura a 

altres equips electrònics. 

• Quan al sistema li calgui ventilació forçada, tant en els ventiladors com a les 

reixes de ventilació es col·locaran filtres per a evitar l'entrada d'impureses. 

• Els ventiladors s'equiparan amb dues reixes de protecció, una superior i una 

altra inferior que eviti el contacte directe amb les seves pales. 

• Si a l'armari existissin equips que fossin subministrats pel fabricant, amb 

cable ja incorporat formant un sistema compacte, es col·locaran regletes de 

interconnexió, evitant les unions amb terminals de manxons. 

• Als accessos de cablejats a elements de portes s'utilitzaran tubs de plàstic de 

la marca RITTAL o similar, de diàmetre adequat a les quantitats i secciones 

de cables per on han de passar. 

• La fixació dels tubs passacables es faran amb brides apropiades de la 

mateixa marca, subjectades amb cargols. 

• Les canals perifèriques equipades a la placa de muntatge, es tallaran en 

angles de 45º als seus extrems, formant una perfecta unió entre les 

col·locades horitzontalment i verticalment. Les que es col·loquen a la resta de 

placa de muntatge es tallaran rectes. 

• Tots els cables es col·locaran dins de canals no permetent la fixació de 

manolls amb brides subjectes a les plaques de muntatge. 
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• Totes les canals seran de la mateixa alçada, de tal forma que quedin 

enrasades per les tapes. 

• Els cablejats a elements de les portes es col·locaran canals de 20 x 40 per a 

recollir els cables dels elements equipats amb elles. 

• Els conductors sortiran de forma ordenada per les ranures dels canals, no 

creuant-se a la connexió dels elements. 

 

Xapisteria Auxiliar. 

• Tota la xapisteria auxiliar que s'utilitzi en els equipaments dels armaris serà 

bicromada per a evitar la corrosió de la xapa. 

• El gruix de la xapa serà de 1'5 mm. 

• Tots els trepants que hagi de tenir per al suport d'equips seran roscats. 

• Es col·locaran reblons roscats sempre que s'hagi d'utilitzar cargols majors de 

M4. 

• Els trepants de fixació d'aquestes xapes a les plaques de muntatge es faran 

amb trepants colisos per a cargols apropiada. 

• Si aquestes peces s'han de col·locar darrera de bastidor de 19" com per 

exemple, suports per fonts, aquests estaran roscats. 

• Si als cargols els tapa l'equip a subjectar, els trepants seran avellanats. 

 

Cargols. 

• Els cargols a utilitzar seran cadmiats o bicromats de rosca apropiada a l'equip 

a subjectar. 

• En els bastidors mòbils i per a la fixació de racks de 19", els cargols de fixació 

seran de  M6, segons DIN incloent arandella plàstica de color negre. 

• Tots els cargols per a la fixació de peces auxiliars d'equipament seran de cap 

pla i rosca mètrica fins a ella, a excepció d'on calguin cargols amb cap 

avellanat. 

• S'utilitzaran a totes les fixacions, arandelles dentades de seguretat, 

apropiades al cargol utilitzat. 

• No es permetrà la utilització de cargols per a xapa. 

• En el cas que els cargols siguin a llocs on puguin destorbar als equips o foren 

col·locats a sobre, aquests seran de cap avellanat. 

 

3.1.1.5.- Calbejat d'armaris. 
 

• El calbejat haurà de seguir fidelment el que es reflecteix a la informació i 

plànols aprovats. 

• A totes les canalitzacions s'haurà de proveir reserva suficient de cables (no 

s'acceptaran recorreguts amb tensió o sense folgança suficient). 

• Tot tipus de manoll (a E/S i alimentacions a PLC's, connectors, etc.), haurà de 

tenir la suficient folgança per a poder-ne extreure les targetes. 

• No es permetrà que diferents tensions (corrent contínua i corrent alterna) 

passin per les mateixes canals. 

• No s'ocuparan les canals destinades a cables o mànegues de camp, deixant 

aquestes buides i tancades a la part que toquen amb les canals internes de 

l'armari. 

• Tot el cablejat d'enllumenat es farà amb maniguet de 3x1,5 mm2 amb coberta 

de color groc per a connectar els finals de carrera i les regletes fluorescents. 

• En els borns dels regleters, es permet connectar un cable per cada costat de 

la born i pont de platina o barreta, entre borns on calgui. 

• En els contactes es permet de connectar fins a dos cables a cadascun d'ells. 

• Les connexions elèctriques i la instal·lació de conductors es disposaran de 

manera que no obstrueixin l'accés als instruments ni a les connexions. 

• Tots els cables especials a subministrar per part del Venedor d'instruments 

els instal·larà el Fabricant, el qual proveirà al quadre amb tots els conductes 

necessaris per a l'esmentat cablejat fins als borns o connectors dels 

instruments. 

• Els manolls cap als connectors de les targetes dels PLC's seran amb brides 

de plàstic per a l'interior. 
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• Les connexions fetes en els embarrats es faran amb borns apropiats, no 

estant permès el trepat ni roscat de platines per a la connexió elèctrica. 

• Els equips on calguin connexions mitjançant connectors tipus DELTA o d'altre 

tipus, es protegiran amb les carcasses adequades, equipades amb 

enclavaments. A aquestes connexions no s'utilitzaran cables unipolars, sinó 

mànegues apropiades al connector, connectant-ne tots els pins. En la mesura 

del possible, aquests maniguets hauran de tenir identificades les seves venes 

per colors o numeració. 

• El cablejat dins dels canals s'ordenaran per manolls per a poder seguir els 

conductors en cas de modificacions. 

• La secció del cable a un equip serà la mateixa tant a la seva entrada com a la 

seva sortida. 

 

Identificació dels colors dels cables.  

Els cables estaran identificats amb el següent codi de colors, si no s'indica el 

contrari: 

 

• NEGRE  � L1 FASES 380 VCA. 

• MARRÓ  � L2 FASES 380 VCA. 

• GRIS    � L3 FASES 220 VCA. 

• VERMELL � NEUTRE 380 VCA o 220 VCA. 

• BLAU  RAL5003 � POSITIU 24 VCC. 

• BLAU RAL5003 � NEGATIU 0 VCC. 

• VERD/GROC � TERRES. 

 

Els altres tipus de senyals seran identificats amb el codis de colors que 

s'identifiquen als plànols de cablejats. 

 

Seccions dels cables. 

• C.A.: secció en funció de la intensitat de consum. 

• C.C.: secció en funció de la intensitat de consum. 

• Targes PLC: Alimentació targes: 1,5 mm² 

• Senyals: 0,75 mm² 

• Terres: 2,5 mm² a elements 

• Cable de 4 mm² o flexible de coure de secció mínima equivalent per a 

elements  mòbils (portes, tapes, etc.) d'interconnexió entre embarrats de terra 

10 mm². 

 

Tot el cablejat es farà amb cable de tensió de prova de 1500 V per a seccions 

menors de 1,5 mm2 i 2500 V per a secciones majors de 2,5 mm2. Els cables 

seran flexibles, de coure amb aïllament de PVC. 

 

Numeració dels cables. 

 

Les identificacions es realitzaran amb etiquetes plàstiques,  tenint en compte: 

 

• No es podran agrupar 2 ó més cables al mateix etiqueta 

• Cada etiqueta haurà de correspondre a la secció de fil que identifica. 

• Tots els cables han d'acabar-se amb el seu terminal de cablejat 

sobremoldejat corresponent. 

• Als manolls de connexió a E/S de PLC i alimentació, les identificacions es 

col·locaran en posició horitzontal. 

• Als manolls de connexió a connectors (Burndy, etc.), les identificacions es 

col·locaran en posició vertical. 

• Tots els conductors es marcaran al seus dos extrems per a la seva 

identificació. 

• Els cables de comuns de corrent contínua es marcaran amb polaritat positiva i 

negativa. 

• Les numeracions dels cables connectats a un aparell han de coincidir amb el 

punt de connexió o born corresponent on siguin connectats, a no ser que 

s'especifiqui el contrari. 
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Connexionat. 

 

En general, no es permeten agrupacions de 2 ó més fils al mateix born, excepte 

als relés i contactors que admetessin 2 com a màxim. 

 

(Qualsevol problema en el compliment d'aquesta norma per part del muntador 

haurà de fer-se saber immediatament a Contractista). 

 

• Els terminals no han de sobresortir del born o punt de connexió.  

• Per al terminal normalment no protegit (per les seves característiques i tipus 

d'instal·lació), s'exigirà un aïllament amb tub termoretràctil o funda de cautxú 

perfectament adherida. 

• El muntador estarà obligat a garantir el correcte parell al collar totes les 

connexions elèctriques i fixacions mecàniques. 

• Tota alimentació susceptible de contacte directe haurà de protegir-se amb un 

pantalla de metacrilat transparent o similar que impedeixi contactes 

accidentals.(IP 20 o superior) 

• No s'admetran dos fils a un mateix terminal. 

• S'utilitzaran els terminals adequats al tipus d'embornat que s'utilitzi segons el 

punt de connexionat; no s'admeten, per exemple, terminals de punt on s'hagi 

de posar terminals de forquilla. 

 

3.1.1.6.- Identificadors.  
 

La identificació de les diferents zones dels armaris seguiran, tant com sigui 

possible, les pautes que es donen a continuació: 

 

Senyalització d'instruments. 

• Tot element instal·lat als armaris (trafos, relés, borns, interruptors, etc.), 

s'identificaran segons els plànols a la placa de muntatge i al propi element. 

• La senyalització a la placa de muntatge es realitzarà amb carril "Grafoplas" o 

similar; aquest carril també es col·locarà a l'espai lliure de reserva. 

• Tots els instruments de quadre portaran una placa d'identificació. A la 

superfície del quadre, i a la part superior dels instruments es posaran plaques 

- rètols amb el servei que correspongui a cada instrument. 

• A l'interior del quadre es muntarà a cada instrument una placa - rètol amb 

només l'item corresponent a l'equip. 

• Els borns dels regleters s'identificaran a un costat exterior d'aquestes en cas 

que siguin verticals, i la seva numeració començarà des de la part superior a 

la inferior tant si es col·loquen a la part esquerra com a la dreta de l'armari. Si 

les regletes es col·loquen en posició horitzontal, la numeració serà d'esquerra 

a dreta i també col·locades a la part exterior. 

• Si hi hagués numeració especial als borns no estandarditzada pel seu 

fabricant, aquesta no es podrà escriure a mà, havent d'ésser subministrada 

pel mateix fabricant de borns. 

• Tots els regleters aniran equipats amb etiquetes que indiquen la seva 

denominació. Aquestes etiquetes es col·locaran als portaetiquetes del 

fabricant. No podran ser escrites a mà. 

• Tots els textos es gravaran en català. 

• No es permetrà l'ús de coles per a la col·locació de les plaques - rètols 

exteriors. Aquestes es cargolaran o reblaran, amb reblons de plàstic. 

• El fabricant del quadre subministrarà totes les plaques retolades, tant pel 

frontal del quadre com per la part posterior. 

 

Plaques d'identificació. 

• Les plaques d'identificació frontals dels quadres es situaran a la part central-

superior i s'hi fixaran mitjançant reblons de plàstic. 

• Les plaques frontals exterior seran de dilofan  amb fons blanc i dígits negres 

de 6 mm. d'alçada. 
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• A l'angle esquerre de la porta anirà una placa d'alumini anoditzat, fixada amb 

reblons de plàstic on es gravi l'anagrama del Contractista segons el croquis 

subministrat. 

 

Accessibilitat de les identificacions. 

• Cal que totes les identificacions d'instruments siguin llegibles en el mateix 

sentit, tant en el cas de les col·locades horitzontalment com verticalment. 

• La identificació dels cables d'interconnexió serà visible des de l'interior de 

l'armari, un cop oberta la seva porta. Aquesta norma també s'aplica a tots els 

cables de camp.  

 

3.1.1.7.- Inter – connexió. 
 

• Tots els conductors que arribin des de l'exterior entraran per la part inferior. 

• Aquest s'amarraran a la part inferior de l'armari per a evitar esforços de 

tracció vertical. La subjecció es farà amb brides metàl·liques o de plàstic 

protegides perquè no puguin malmetre els cables. 

 

3.1.1.8.- Mecanitzat d'armaris. 
 

• Tot mecanitzat necessari durant el muntatge (trepat, obertura per a elements 

de maniobra, etc.) haurà de protegir-se convenientment contra l'oxidació. 

• Els trepats de reserva han d'acabar-se amb tapa cega extreurible. 

• Els talls als perfils es protegiran amb algun producte per a evitar l'oxidació. 

 

3.1.1.9.- Connexionat a terra. 
 

• Es considera embarrat de terra general el que estigui més a prop de l'entrada 

general d'alimentació trifàsica o monofàsica general de l'armari. 

• Des de l'embarrat de terra general es portaran cables connectat en estrella a 

la resta de barres de terra de les cabines o mòduls d'armaris collats 

lateralment segons croquis adjunt. 

• La secció mínima per aquest cable d'interconnexió interna de terres serà de 

10 mm2. 

• Totes les parts mòbils i fixes de l'armari així com els equips (xassís de PLC, 

tapes de sostre, portes, etc.) es connectaran directament a la barra de terra 

general. 

• Les parts mòbils (portes, bastidors, etc.) es connectaran mitjançant trena 

flexible de coure que permeti el moviment dels elements a protegir sens perill 

de trencament per flexió. 

• Els equips fixes amb parts metàl·liques es connectaran amb cable de coure 

de secció mínima 4 mm2 i de color verd-groc. 

• Tots els carrils de borns seran els adequats per a instal·lar borns de terra 

Phonix o similars. 

• Als cargols de connexió a terra de les diferents parts metàl·liques, la connexió 

es farà amb virolles dentades de seguretat que permeti contacte directa amb 

la xapa, rascant la pintura per a assegurar una bona connexió. 

 

3.1.1.10.- Neteja. 
 

• Abans de procedir a l'embalatge i transport dels armaris, s'executarà la neteja 

del quadre utilitzant un extractor d'aire adequat. 

• Es controlarà que no quedi cap de les eines utilitzades al seu interior. 

• Es trauran la resta de cables no connectats, que s'hagin utilitzat com auxiliars 

d'equipament, per a reutilitzar-los.   
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3.1.1.11.- Embalatge i Transport. 
 

• Segons la grandària de l'armari i sempre que el Contractista ho indiqui es 

descollarà en totes les seves més petites seccions o mòduls per a la seva 

tramesa o enviament. Cada mòdul s'embalarà individualment de forma 

adequada al mitjans de transport que s'hagi d'utilitzar, de forma que quedin 

protegits dels possibles danys deguts a les manipulacions normals de camp o 

a un prolongat emmagatzematge abans de la seva instal·lació. 

• Tots els finals oberts de conductes hauran d'ésser tapats o aïllats per a 

impedir l'entrada de brutícia. Tots els cables d'unió entre seccions del quadre 

s'identificaran clarament per a la seva reconnexió posterior, i degudament 

enrotllats i rígidament subjectats a l'estructura del quadre. Tots els 

instruments que es transportin amb el quadre tindran topalls de transport i 

materials d'amortiment per a protegir les parts dels instruments que puguin 

malmetre's per cops durant el transport. 

• Internament i per a evitar humitats els armaris s'embalaran amb plàstics de 

bombolles sota de la gàbia de fusta que el cobreix exteriorment. Al seu 

interior es col·locaran bosses de SILICAGEL o bé un altre material absorbent 

de la humitat evitant d'aquesta manera la condensació durant 

l'emmagatzematge de l'equip al seu lloc de destí. 

• Es preveuran argolles desmuntables per l'esquerre, per la manipulació de 

cada secció del quadre. 

• L'embalatge de cada secció o conjunts de mòduls formant un únic armari 

haurà de marcar-se clarament marcat per a permetre la seva identificació 

sense que calgui desembalar-lo. 

• La identificació s'efectuarà amb esprai negre sobre plantilles i s'indicarà la 

posició vertical de l'equip. 

• Els armaris es muntaran per al seu transport sobre fustes tipus palets per a 

facilitar els moviments mitjançant carretons hidràulics. 

 

 

 

3.1.1.12.- Garanties. 
 
El període de garantia s'iniciarà tot seguit a la recepció provisional de l'equip i 

serà l’especificat en el Plec de Clàusules Administratives, al final del qual es 

realitzarà la recepció definitiva. 

 

Aquest període s'ha d'entendre com de funcionament continuat dels equips, 

sense fallades o anomalies que provoquin la paralització del Sistema. En aquest 

cas, es tornarà a reiniciar el període de garantia per aquelles unitats o equips que 

hagin presentat fallades. 

 

Si aquestes fallades repercuteixen o afecten substancialment a qualsevol dels 

subsistemes s'entendrà que aquesta reinicialització del període de garantia és 

per tot el sistema afectat. 

 

Durant el període de garantia aniran a compte del Contractista totes les 

despeses de conservació i manteniment de l'equip subministrat, incloses les 

reparacions, substitucions i modificacions que calguessin realitzar per al seu 

manteniment. No tindrà cap dret o suplement o indemnització el Contractista per 

qualsevol dels conceptes enumerats, sempre que l'equip s'hagi utilitzat de forma 

correcta i dins de les seves especificacions. 

 

Si el material s'hagués utilitzat de forma incorrecta durant la posada en marxa i 

proves a realitzar pel Contractista, la responsabilitat de correcció i substitució 

dels equips malmesos quedarà inclosa dins de la que es derivi del període de 

garantia. 
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3.1.2.- Especificacions d’equips. 

3.1.2.1.- Autòmats programables.  
 

Als autòmats s'implementaran els programes per a realitzar la funcionalitat que 

es defineix al capítol corresponent, que resumint és: 

 

• Posició de comandament de cada màquina. 

• Funcionament real en automàtic i manual. 

• Consum per fase de cada quadre elèctric. 

• Consum de cada motor de més de 5,5 KW. 

• Consum per fase de cada motor de més de 75 CV. 

• Posició dels transmissors de nivell i de pressió i dels finals de carrera. 

• Control dels tèrmics de motors. 

• Senyals de cabalímetres i altres aparells de control. 

• Cabals resultants a cada punt de tractament. 

• Posicions extremes de les comportes. 

• Ordres de marxa i aturada de totes les màquines amb enclavament al quadre 

local. 

• Rearmament dels tèrmics controlats. 

• Seqüència d'arrancada i aturada de màquines en funció dels nivells, de valors 

dels diferents cabals, dels temps acumulats de funcionament, d'activitats de 

reparació o manteniment, etc. 

• Temporització dels funcionaments. El sistema tindrà per a aquesta finalitat, 

una base de temps autònoma independent de les faltes de fluid elèctric. 

• Test de posicions i funcionament dels transmissors,  finals de carrera, 

limitadors de parell i d'elements similars a aquests de senyal digital. 

• Temps de funcionament dels motors. 

• Regulació de comportes en funció dels cables mesurats per a obtenir 

repartiments iguals de cabal, o a voluntat, comandats mitjançant l'ordinador. 

• Alarmes en general, el coneixement de les quals calgui amb urgència. Entre 

elles, disfuncions entre comandament i funcionament, abocaments per 

abocadors, senyals als limitadors de parell, etc. S'establiran varis nivells 

d'alarma. 

3.1.2.2.- Fonts d’alimentació.  
 

Les fonts d’alimentació per a entrades/sortides de PLC compliran les següents 

característiques tècniques: 

 

Tensió d’entrada 230 Vac 

Marge de tensió d’entrada ± 10% 

Freqüència d’entrada  50/60Hz 

Corrent de pic d’arrencada  <xxA 

Temps de manteniment  >20ms 

Tensió de sortida   24Vcc 

Corrent de sortida xx A 

Marge d’ajustament de la tensió de sortida  ± 10% 

Regulació de càrrega (Io = 0 a 100%) < 0.3% 

Arrissada (xarxa i commutació) <50mVpp 

Rigidesa dielèctrica entrada/sortida > 2000Vcc 

Rigidesa dielèctrica entrada/xassís  > 2000Vcc 

Rigidesa dielèctrica sortida/xassís  > 500Vcc 

Temperatura de funcionament  0 a 50ºC 
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3.1.2.3.- Conjunts de protecció i control per motors d’un sentit de gir amb engegada  
directe. 
 

Cadascun dels motors, siguin de bombes, vàlvules, comportes, neteja reixes, etc. 

de potències inferiors a 5 kW que no precisin de variació de velocitat  que 

funcionin en un sol sentit de gir,  estarà protegit i controlat segons s’indica tot 

seguit: 

 

PROTECCIÓ COMBINADA CONTRA CURT CIRCUIT I DEFECTE 
A TERRA. 
 N. de pols. 3 

 Tensió de servei. 400 Vac 

 Muntatge. Carril DIN 

 Intensitat nominal Interruptor automàtic. 
Segons esquemes 

elèctrics 

 Poder de tall Interruptor automàtic. 25 Ka 

 Corba de disparada Interruptor automàtic. MA 

 Intensitat nominal interruptor diferencial. 
Segons esquemes 

elèctrics 

 Sensibilitat interruptor diferencial. 300 mA 

 Auxiliars. contactes 2 NO + 2 NT 

CONTACTOR. 
 N. de pols. 3 

 Tensió de servei. 400 Vac 

 Muntatge. Carril DIN 

 Intensitat nominal Interruptor automàtic. 
Segons esquemes 

elèctrics 

 Tensió de maniobra. 24 Vcc 

 Classe de servei. AC3 

 Auxiliars. contactes 2 NO + 2 NT 

 Normativa. IEC-158-1 / IEC-947 

RELÉ TÈRMIC AMB BOBINA DE REARME A DISTÀNCIA. 
 N. de pols. 3 

 Tensió de servei. 400 Vac 

 Muntatge. directa sota contactor 

 Marge de regulació. 
Segons esquemes 

elèctrics 

 Senyalització. de dispar al frontal 

 Rearme. manual i a distància 

 Tensió de bobina de rearme. 230 Vac 

 Auxiliars. contactes 2 NO + 2 NT 

 

RD1

E1.1

S1.0

E1.2

ADN-MX

E1.0

X-24VX-24V
3

4

1

2

E2.0

X-P1 X-P1
1

3 4

2

 

3.1.2.3.- Conjunts de protecció i control per motors d’un sentit de gir amb engegada  
amb engegador. 
 

Cadascun dels motors, siguin de bombes, vàlvules, comportes, neteja reixes, etc. 

de una potència superior a 5 kW que no precisin de variació de velocitat 

l’engegada es realitzarà amb engegador estàtic,  estarà protegit i controlat 

segons s’indica tot seguit: 
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PROTECCIÓ COMBINADA CONTRA CURT CIRCUIT I DEFECTE 
A TERRA. 
 N. de pols. 3 

 Tensió de servei. 400 Vac 

 Muntatge. Carril DIN 

 Intensitat nominal Interruptor automàtic. 
Segons esquemes 

elèctrics 

 Poder de tall Interruptor automàtic. 25 Ka 

 Corba de disparada Interruptor automàtic. MA 

 Intensitat nominal interruptor diferencial. 
Segons esquemes 

elèctrics 

 Sensibilitat interruptor diferencial. 300 mA 

 Auxiliars. contactes 2 NO + 2 NT 

CONTACTOR. 
 N. de pols. 3 

 Tensió de servei. 400 Vac 

 Muntatge. Carril DIN 

 Intensitat nominal Interruptor automàtic. 
Segons esquemes 

elèctrics 

 Tensió de maniobra. 24 Vcc 

 Classe de servei. AC3 

 Auxiliars. contactes 2 NO + 2 NT 

 Normativa. IEC-158-1 / IEC-947 

ENGEGADOR SUAU 
Tensió nominal d’aïllament 660 V 
Tensió nominal de servei 220-500V 
Potència del Motor Segons Esquemes 
Temperatura de Servei -10 +50 ºC 
Grau de Protecció IP 20 
Contingut d’harmònics en engegada < 5% 
Contingut d’harmònics en servei < 2% 
Tensió inicial d’engegada 30% 

Temps de rampa d’engegada Ajustable de 0,5 a 60 
segons 

Temps de rampa d’aturada Ajustable de 0,5 a 60 
segons 

Límit de corrent d’engegada De 1,5 i 5 vegades In 

Comunicacions Modbus/ Profibus/ 
Devicenet 

RELÉ TÈRMIC AMB BOBINA DE REARME A DISTÀNCIA. 
 N. de pols. 3 

 Tensió de servei. 400 Vac 

 Muntatge. directa sota contactor 

 Marge de regulació. 
Segons esquemes 

elèctrics 

 Senyalització. de dispar al frontal 

 Rearme. manual i a distància 

 Tensió de bobina de rearme. 230 Vac 

 Auxiliars. contactes 2 NO + 2 NT 

 

 

S1.0

E2.0

E1.3

E1.1

E1.2

ADN-MX

E1.0

X-24VX-24V
3

4

1

2

2

43

1
X-P1X-P1

AE

AE

S1.1

E2.1
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3.1.2.3.- Conjunts de protecció i control per motors d’un sentit de gir amb engegada  
amb variador. 
 

Motors que precisin de variació de Freqüència sense límit inferior  de potència,  

estarà protegit i controlat segons s’indica tot seguit: 

 

 

 

PROTECCIÓ COMBINADA CONTRA CURT CIRCUIT I DEFECTE 
A TERRA. 
 N. de pols. 3 

 Tensió de servei. 400 Vac 

 Muntatge. Carril DIN 

 Intensitat nominal Interruptor automàtic. 
Segons esquemes 

elèctrics 

 Poder de tall Interruptor automàtic. 25 Ka 

 Corba de disparada Interruptor automàtic. MA 

 Intensitat nominal interruptor diferencial. 
Segons esquemes 

elèctrics 

 Sensibilitat interruptor diferencial. 300 mA 

 Auxiliars. contactes 2 NO + 2 NT 

CONTACTOR. 
 N. de pols. 3 

 Tensió de servei. 400 Vac 

 Muntatge. Carril DIN 

 Intensitat nominal Interruptor automàtic. 
Segons esquemes 

elèctrics 

 Tensió de maniobra. 24 Vcc 

 Classe de servei. AC3 

 Auxiliars. contactes 2 NO + 2 NT 

 Normativa. IEC-158-1 / IEC-947 

VARIADOR DE VELOCITAT 
Tensió nominal d’aïllament 660 V 
Tensió nominal de servei 230-500V -20% a 10% 

Fases d’entrada Trifàsica, 3 conduc.+T 
Rang de freqüència de entrada 48 a 62 Hz 
Potència del Motor Segons Esquemes 
Factor de potència correguit >0.98 
Temperatura de Servei 0 a +50 ºC 
Temperatura de emmagatzematge -25 ºC a +80 ºC 
Humitat relativa < 90 %, sense cond. 
Altitud 1000 m 
Factor de pèrdua per altitud (>1000m) -1%,300m (1000max) 
Grau de Protecció IP 54 
Contingut d’harmònics en engegada < 5% 
Contingut d’harmònics en servei < 2% 
Tensió inicial d’engegada 30% 
Consigna 4..20 mA 

Comunicacions Modbus/Devicenet/ 
Profibus 

Rendiment (plena càrrega) >97 % 
Tensió de sortida 0 a Vin -3V al 100%  
 0 aVin -10V al 100% 
Parell Constant 150% 
Capacitat Int. sobrecàrrega 150% durant 60 seg  
 200% durant 1 seg. 
RELÉ TÈRMIC AMB BOBINA DE REARME A DISTÀNCIA. 
 N. de pols. 3 

 Tensió de servei. 400 Vac 

 Muntatge. directa sota contactor 

 Marge de regulació. 
Segons esquemes 

elèctrics 

 Senyalització. de dispar al frontal 

 Rearme. manual i a distància 

 Tensió de bobina de rearme. 230 Vac 

 Auxiliars. contactes 2 NO + 2 NT 
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S1.0

E2.1

E1.3

E1.2

ADN-MX

E1.0

VAR

S1.1

E2.0

A1.0 A1.0

X-24VX-24V
3

4

1

2

VAR

 

3.1.2.4.- Conjunts de protecció i control per a motors de dos sentits de gir. 
 

Cadascun dels motors, sigui de vàlvules, comportes, neteja reixes, etc. (cas 

diferent per a aquells que equipin variador de velocitat), funcionin en dos sentits 

de gir, estarà protegit i controlat segons s’indica tot seguit 

 

PROTECCIÓ COMBINADA CONTRA CURT CIRCUIT I DEFECTE 
A TERRA. 
 N. de pols. 3 

 Tensió de servei. 400 Vac 

 Muntatge. Carril DIN 

 Intensitat nominal Interruptor automàtic. 
Segons esquemes 

elèctrics 

 Poder de tall Interruptor automàtic. 25 kA 

 Corba de disparada Interruptor automàtic. MA 

 Intensitat nominal interruptor diferencial. 
Segons esquemes 

elèctrics 

 Sensibilitat interruptor diferencial. 300 mA 

 Auxiliars. contactes 2 NO + 2 NT 

CONTACTORS INVERSORS. 
 N. de pols. 3 

 Tensió de servei. 400 Vac 

 Muntatge. Carril DIN 

 Intensitat nominal Interruptor automàtic. 
Segons esquemes 

elèctrics 

 Tensió de maniobra. 24 Vcc 

 Classe de servei. AC3 

 Enclavaments. mecànic i elèctric 

 Auxiliars. contactes 2 NO + 2 NT 

 Normativa. IEC-158-1 / IEC-947 

RELÉ TÈRMIC AMB BOBINA DE REARME A DISTÀNCIA. 
 N. de pols. 3 

 Tensió de servei. 400 Vac 

 Muntatge. directa sota contactor 

 Marge de regulació. 
Segons esquemes 

elèctrics 

 Senyalització. de dispar al frontal 

 Rearme. manual i a distància 

 Tensió de bobina de rearme. 230 Vac 

 Auxiliars. contactes 2 NO + 2 NT 

 

3.1.2.5.- Conjunts de protecció i control per equips. 
 

Els equips diferents a motors ( inclós intrumentació amb alimentació 220Vac), 

instal·lats a camp es protegiran segons s’indica: 

 

PROTECCIÓ COMBINADA MAGNETOTÈRMICA DIFERENCIAL. 
 N. de pols. 2,3 ó 4, segons esquemes 

 Tensió de servei. 230 Vac / 400 Vac 
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 Muntatge. Carril DIN 

 Intensitat nominal Interruptor automàtic. 
Segons esquemes 

elèctrics 

 Poder de tall Interruptor automàtic. 25 kA / 10 kA 

 Corba de disparada Interruptor automàtic. C 

 Intensitat nominal interruptor diferencial. 
Segons esquemes 

elèctrics 

 Sensibilitat interruptor diferencial. 
Segons esquemes 

elèctrics 

 Auxiliars. contactes 2 NO + 2 NT 

 

 

3.1.2.6.- Conjunts de protecció i control per a instrumentació. 
 

La instrumentació alimentada a 24Vc es protegirà de forma general junt a la 

tarjeta de comunicacions amb un magnetotèrmic de 2 A, aigües avall cada equip 

es protegirà amb una borne fusible amb led. 

 

PROTECCIÓ GENERAL DE TARJETA 
 N. de pols. 2 

 Tensió de servei. 24 Vcc 

 Muntatge. Carril DIN 

 Intensitat nominal Interruptor automàtic. 
Segons esquemes 

elèctrics 

 Poder de tall Interruptor automàtic. - kA 

 Corba de disparada Interruptor automàtic. B/C 

 Intensitat nominal interruptor diferencial. 
Segons esquemes 

elèctrics 

 Sensibilitat interruptor diferencial. - 

 Muntatge del tèrmic. Vigi 

 Marge de regulació tèrmica. 
Segons esquemes 

elèctrics 

 Rearme. manual 

 Auxiliars. contactes 1 NO 

PROTECCIÓ PARTICULAR EQUIP 
 Borne fusible amb led 1 

 N. de pols. 1 

 Tensió de servei. 24 Vcc 

 Muntatge. Carril DIN 
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3.1.2.7.- Bateries de condensadors per compensació d’energia reactiva. 
 

Totes les instal·lacions s’haurà d’instal·lar bateria de condensadors per tal de 

compensar l’energia reactiva produïda principalment pels motors i els 

transformadors en el cas que hi hagin. Les característiques con les següents: 

• Les bateries haurà de ser autoregulada, per tal d’adaptar-se al consum 

d’energia reactiva en cada moment. 

• La bateria de condensadors haurà d’incorporar un filtre antiarmònics 

adequats als consumidors de cada instal·lació, tenint en compte si son 

engegadors, variadors, etc. 

• El factor de potencia una vegada compensada la instal·lació a de ser 

superior o igual al 0.95 

• La bateria de condensadors a d’estar en un armari a part tipus prisma o 

similar i independent amb condensadors i contactors adients per fer la 

regulació. Aquest armari tindrà com a mínim les següents característiques: 

 

Armari bateria de condensadors  

 Grau de protecció IP31 

 Tensió de servei.  400 Vac 

 Aïllament. 0.66 kV 

 Esglaons Segons instal·lació 

 Resistència cc 30 kA  1s 

 

3.1.3. Protectors de Sobretensions 

 

3.1.3.1. Escomesa 

En les escomeses s’instal·laran protectors de sobretensions del tipus 1. Els protectors es 
muntaran en caixa d’aïllament independent amb una protecció IP 65. Es protegiran amb 
fusibles de 125 A l’entrada als protectors. 

 

Protector Sobretensions Escomeses 

Tensió de Servei 220 / 400 V 

Nivell de protecció Up < 4 kV 

Corrent d’impuls tipus llamp  100 kA 

Indicació de l’estat Si 

Temperatura de Servei -40 a +80 º C 
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3.1.3.2. Proteccions entrada armari Potència 

En els armaris de potència s’instal·laran protectors de sobretensions del tipus 1. Els 
protectors es muntaran en el lateral de l’armari, dins del propi armari de potència. Es 
protegiran amb fusibles de 125 A. a  l’entrada als protectors. 

 

Protector Sobretensions Armari de Potència 

Tensió de Servei 220 / 400 V 

Nivell de protecció Up < 4 kV 

Corrent d’impuls tipus llamp  35 Ka 

Indicació de l’estat Si 

Temperatura de Servei -40 a +80 º C 

 

3.1.3.3. Protectors Sobretensions per a Motors 

Tots els motors situats fora de l’edifici dels quadres de potència i control, les seves línies 
estaran protegides amb protectors sobretensions del tipus 2. Aquests protectors es podrant 
utilitzar com bornes de sortida de potència del l’armari elèctric. Les característiques son 
les següents: 

 

Protector Sobretensions Motors 

Tensió de Servei 220 o 400 V 

Nivell de protecció Up < 1,2 kV 

Corrent d’impuls tipus llamp  15 kA 

Indicació de l’estat Si 

Temperatura de Servei -40 a +80 º C 

 

3.1.3.4. Senyals Digitals i analògiques de fins a 4 fils 

Tots els senyals digitals o analògiques situats fora de l’edifici dels quadres de potència i 
control, les seves línies estaran protegides amb protectors sobretensions del tipus 2. 
Aquests protectors es podrant utilitzar com bornes de sortida de l’armari  elèctric. Les 
característiques son les següents: 

 

Protector Sobretensions Senyals digitals i analògiques 

Tensió de Servei 30 V 

Nivell de protecció Up < 60 V 

Corrent d’impuls tipus llamp  10 kA 

Temperatura de Servei -40 a +80 º C 

 

3.1.3.5. Protecció sobretensions de les línies de comunicacions per cable 

Totes les línies de comunicacions per cable de coure que han de sortir de l’edifici on està 
situat el PLC, han d’estar protegides amb els protectors sobre tensions adients al tipus de 
comunicació que s’utilitzi. Les característiques son les següents: 

 

Protector Sobretensions de comunicacions  

Tensió de Servei 16 V 

Nivell de protecció Up < 45 V 

Corrent d’impuls tipus llamp  0,5 kA 

Temperatura de Servei -40 a +80 º C 
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3.1.3.- Instrumentació.  
 

La instrumentació de camp a instal·lar tindran les següents característiques. 

 

3.1.3.1.- Transmissor de pressió. 
 

TRANSMISSOR DE PRESSIÓ. 
 Funció. transmissor 

 Caixa. STD 

 Muntatge. segons Hook-up (pàg. xxx) 

 Protecció. NEMA 4x 

 Alimentació. 24 Vcc 

 Sortida. 4 .. 20 mA (2 fils) 

 Servei. pressió absoluta 

 Cos. INOX 

 Tipus d’element. diafragma 

 Material. 316 – L SS 

 Rang d’ajust. segons procés 

 Límit de sobrecarrega. 25 x Pn 

 Precisió. > 0’1% 

 Fluid. aigua 

 Connexió a procés. 1/2 “ NPT 

 Protecció 
IP 65 ó IP 67 (segons 

procés) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12     

11     

10     

9     

8 1 MANÒMETRE.   

7 1 MENBRANA AÏLLADORA   

6 1 VÀLVULA DE PURGA. 1/2 “ NPT-H ACER INOXIDABLE 
316L 

5 1 TRANSMISSOR DE PRESSIÓ. 1/2 “ NPT-M  

4 1 TE. 1/2 “ NPT-H   ACER INOXIDABLE 
316L 

3 1 NIPPLES SCH-80. 1/2 “ NPT-M xxx mm. ACER INOXIDABLE 
316L 

2 1 VÀLVULA DE BOLA. 1/2 “ NPT-H  INOX 

1 1 T SOLDADA DERIVACIÓ.  INOX 

POS. QUA
N. 

DESCRIPCIÓ. DIMENSIONS. MATERIAL 

  

DIBUIXAT:   Empresa consultora. Títol. 

VERIFICAT
: 

  

APROVAT:    Document: Hook-up 
PI+PT 

Full: 1 de 1 Edició: 
A 

 

CONNEXIÓ A PROCÉS PI + 
PT. 

P
T 

1 

2 

3 

5 

6 

8 

4 

CANONADA O PROCÉS 

7 

156



Consorci per a la Defensa de la conca del riu Besòs                                                                                                                                                                         PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ELÈCTRIQUES I DE C0NTROL                               

 

23/62 
 
 

 

3.1.3.2.- Interruptor de pressió. 
 

INTERRUPTOR DE PRESSIÓ. 
 Tipus. membrana o pistó 

 Tapa i cos. acer 

 Membrana i anell. buna N 

 Micro. 
2 contactes commutats 

SPDT 

 Característiques. 10A 480 Vac; 1 A 125 Vdc 

 Rang. ajustable segons procés 

 Connexió procés. 1/2” NPT 

 Connexió elèctrica. premsa estopes 

 Protecció. IP55 

 Fluid. aigua 

 

3.1.3.3.- Indicador de pressió (manòmetre). 

INDICADOR DE PRESSIÓ (MANÒMETRE). 
 Funció. indicador 

 Caixa forma. circular 

 Color. STD 

 Material. AISI 304 

 Dimensió. 150 mm. 

 Anella tipus. STD 

 Mecanisme. AISI 304 

 Classificació. estanc 

 Precisió. 1% a fons d’escala 

 Tipus. tub bourdon 

 Unitats d’escala. kg/cm2 

 Connexió a procés. 1/2” NPT 

 Rang. segons procés 

 Fluid. aigua 

 

3.1.3.4.- Transmissor de nivell per ultrasons. 
 

TRANSMISSOR DE NIVELL PER ULTRASONS. 
 Funció. transmissor 

 Sistema de mesura. sonda d’ultrasons 

 Muntatge. segons Hook-up  

 Alimentació. 24 Vcc 

 Sortida. 4 .. 20 mA (2 fils) 

 Rang d’ajust. segons procés 

 Distància de bloqueig. < 0’6 m 

 Precisió. millor de 1 mm. 

 Fluid. aigua 

 Comunicació. HART compatible 

 Protecció 
IP 66 ó IP 67 (segons 

procés) 
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12     

11     

10     

9     

8  ARANDELLES.   

7  FEMELLES.   

6  ESPÀRRECS.   

5  SUPORT PER TUB TRANQUIL·LITZADOR.  INOX 

4  TUB TRANQUIL·LITZADOR.  PVC 

3  SUPORT PER L’INSTRUMENT.  INOX 

2  BRIDA  INOX. 

1  TRANSMISSOR DE NIVELL PER ULTRASONS   

POS. QUA
N. 

DESCRIPCIÓ. DIMENSIONS. MATERIAL 

  

DIBUIXAT:   Empresa consultora. Títol. 

VERIFICAT
: 

  

APROVAT:    Document: Hook-up LT 
u-o 

Full: 1 de 1 Edició: 
A 

CONNEXIÓ A PROCÉS LT (ultra, 
obtur.) 

2 

 

1 

3 

4 

6 

7 

8 

6 

7 

8 

5 

6 

7 

8 

5 
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3.1.3.5.- Transmissor de nivell per piezoresistiu (pressió). 
 

TRANSMISSOR DE NIVELL PER PIEZOREISITIU (PRESSIÓ). 
 Funció. transmissor 

 Caixa. STD 

 Muntatge. segons Hook-up (pàg. xxx) 

 Protecció. NEMA 4x 

 Alimentació. 24 Vcc 

 Sortida. 4 .. 20 mA (2 fils) 

 Servei. pressió absoluta 

 Cos. INOX 

 Tipus d’element. diafragma 

 Material. 316 – L SS 

 Rang d’ajust. segons procés 

 Límit de sobrecarrega. 25 x Pn 

 Precisió. > 0’1% 

 Fluid. aigua 

 Connexió a procés. submergible 

 Protecció IP 68 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12     

11     

10     

9     

5  CAIXA DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA I 
COMPENSACIÓ PRESSIÓ. 

  

4  PEÇA FIXACIÓ CABLE D’ACER.   

3  CABLE D’ACER (SUSTENTACIÓ), ELÈCTRIC I 
COMPENSACIÓ  

 CABLE D’ACER 

2  PES.  ACER INOXIDABLE. 

1  TRANSMISSOR DE NIVELL PER PRESSIÓ.   

POS. QUA
N. 

DESCRIPCIÓ. DIMENSIONS. MATERIAL 

  

DIBUIXAT:   Empresa consultora. Títol. 

VERIFICAT
: 

  

APROVAT:    Document: Hook-up LT 
p-d 

Full: 1 de 1 Edició: 
A 
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3.1.3.6.- Cabalímetre electromagnètic. 
 

TRANSMISSOR DE CABAL ELECTROMAGNÈTIC. 
 Funció. transmissor 

 Sistema de mesura. electromagnètic 

 Muntatge. segons Hook-up (pàg. xxx) 

 Alimentació. 230 Vac 

 Comunicacions Profibus/ Devicenet 

 Sortida. 4 .. 20 mA 

  pulsos x m3; sentit de fluxe 

 Rang d’ajust. segons procés 

 Precisió. 0’2 % 

 Recobriment. interior neoprè 

 Elèctrodes AISI 316 

 Brides DIN 2501 

 Protecció censor IP68 

 Pressió de treball segons procés 

 Fluid. aigua 

 Indicador local 
display de cabal instant. i 

volum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12     

11     

10     

9     

8     

7     

6  ARANDELLES.  INOX 

5  FEMELLES.  INOX 

4  ESPÀRRECS.  INOX 

3 3 JUNTES DE NEOPRÉ   

2 1 CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC. DN xx, PN xx  

1 1 CARRET DE DESMUNTATGE. PN xx ACER INOXIDABLE 
316L 

POS. QUA
N. 

DESCRIPCIÓ. DIMENSIONS. MATERIAL 

  

DIBUIXAT:   Empresa consultora. Títol. 

VERIFICAT:   

APROVAT:    Document: Hook-up FT Full: 1 de 1 Edició: 
A 

 
 

CONNEXIÓ A PROCÉS FT. 

1 2 3 4 

5 

6 
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3.1.4.- Cables. 
 

Atès les característiques de la instal·lació, els tipus de cable es dividiran 

en cables per a interior i cables per a exterior,  aquests últims estaran 

dotats de protecció mecànic addicional i contra rosegadors. Bàsicament 

els tipus de cable que componen la instal·lació s’indiquen a la següent 

taula: 

 
 

CABLE INTERIOR EXTERIOR 

ESCOMESES RZ1-K 0,6/1KV RZ1MZ1-K 0,6/1KV 

POTÈNCIA RV 0,6/1KV RVFV 0,6/1KV 

CONTROL DIGITAL VV 500V VFV 500V 

CONTROL ANALÒGIC VHOV VHOVFV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.1.- Cable de potència per instal·lació interior. 
 

CABLE PER POTÈNCIA EN INSTAL·LACIÓ INTERIOR. 
 Designació. RV 

 Tensió nominal Uo/U. 0’6 / 1 kV 

 Conductor. Coure recuit nu 

 Classe i forma. 5 (segons UNE 21-022) 

 Formació. fins 70 mm2 → multipolar 

  > 70 mm2 → unipolar 

 Aïllament. Polietilè reticulat 

 Farciment. PVC 

 Coberta exterior. PVC ST2 

 Color de la coberta. Negre 

 No propagador de flama. segons UNE 20.432 

 No propagador d’incendi. segons UNE 20.427 

 Identificació de conductors. segons UNE 21-089 

 Construcció. segons UNE 21.123-91 

 Configuració i seccions. 
segons esquemes i llista 

cables 

 

 

3.1.4.2.- Cable de escomesa per instal·lació interior. 
 

CABLE PER POTÈNCIA EN INSTAL·LACIÓ EXTERIOR. 
 Designació. RZ1-K 

 Tensió nominal Uo/U. 0’6 / 1 kV 

 Conductor. Coure flexible  

 Classe i forma. (segons UNE 21-022) 

 Formació. fins 70 mm2 → multipolar 

  > 70 mm2 → unipolar 

 Aïllament. Polietilè reticulat 

 Coberta exterior. Poliolefina termoplàstica 
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lliure d’halògens 

 Color de la coberta. Verd 

 No propagador de flama. segons UNE 20.432 

 No propagador d’incendi. segons UNE 20.427 

 Identificació de conductors. segons UNE 21-089 

 Construcció. segons UNE 21.123-4 

 Configuració i seccions. 
segons esquemes i llista 

cables 

 

3.1.4.3.- Cable de potència per instal·lació exterior. 
 

CABLE PER POTÈNCIA EN INSTAL·LACIÓ EXTERIOR. 
 Designació. RVFV / RFAV 

 Tensió nominal Uo/U. 0’6 / 1 kV 

 Conductor. Coure recuit nu 

 Classe i forma. (segons UNE 21-022) 

 Formació. fins 70 mm2 → multipolar 

  > 70 mm2 → unipolar 

 Aïllament. Polietilè reticulat 

 Farciment. PVC 

 Armadura. 
Rodell acer galvanitzat / 

alumini 

 Coberta exterior. PVC ST2 

 Color de la coberta. Negre 

 No propagador de flama. segons UNE 20.432 

 No propagador d’incendi. segons UNE 20.427 

 Identificació de conductors. segons UNE 21-089 

 Construcció. segons UNE 21.123-91 

 Configuració i seccions. 
segons esquemes i llista 

cables 

 

 

3.1.4.4.- Cable de escomesa per instal·lació exterior. 
 

CABLE PER POTÈNCIA EN INSTAL·LACIÓ EXTERIOR. 
 Designació. RZ1MZ1-K 

 Tensió nominal Uo/U. 0’6 / 1 kV 

 Conductor. Coure flexible  

 Classe i forma. (segons UNE 21-022) 

 Formació. fins 70 mm2 → multipolar 

  > 70 mm2 → unipolar 

 Aïllament. Polietilè reticulat 

 Farciment. 
Poliolefina termoplàstica 

lliure d’halògens 

 Armadura. 
Alambres acer galvanitzat / 

alumini 

 Coberta exterior. 
Poliolefina termoplàstica 

lliure d’halògens 

 Color de la coberta. Verd 

 No propagador de flama. segons UNE 20.432 

 No propagador d’incendi. segons UNE 20.427 

 Identificació de conductors. segons UNE 21-089 

 Construcció. segons UNE 21.123-4 

 Configuració i seccions. 
segons esquemes i llista 

cables 

 

3.1.4.5.- Cable de senyal (digital) per instal·lació interior. 

 

CABLE DE SENYAL (DIGITAL) EN INSTAL·LACIÓ INTERIOR. 
 Designació. VV 

 Tensió nominal Uo/U. 300 / 500 V 

 Conductor. Coure recuit nu 

 Classe i forma. 5 (segons UNE 21-022) 

 Formació. multipolar 

 Aïllament. PVC tipus A 
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 Farciment. PVC 

 Coberta exterior. PVC ST2 

 Color de la coberta. Gris 

 No propagador de flama. segons UNE 20.432 

 No propagador d’incendi. segons UNE 20.427 

 Identificació de conductors. numerat per venes 

 Construcció. segons UNE 21.160 

 Configuració i seccions. 
segons esquemes i llista 

cables 

 

3.1.4.6.- Cable de senyal (digital) per instal·lació exterior. 
 

CABLE DE SENYAL (DIGITAL) EN INSTAL·LACIÓ EXTERIOR. 
 Designació. VVFV 

 Tensió nominal Uo/U. 300 / 500 V 

 Conductor. Coure recuit nu 

 Classe i forma. 2 (segons UNE 21-022) 

 Formació. multipolar 

 Aïllament. PVC tipus A 

 Farciment. PVC 

 Armadura. Rodell d’acer galvanitzat 

 Coberta exterior. PVC ST2 

 Color de la coberta. Gris 

 No propagador de flama. segons UNE 20.432 

 No propagador d’incendi. segons UNE 20.427 

 Identificació de conductors. numerat per venes 

 Construcció. segons UNE 21.160 

 Configuració i seccions. 
segons esquemes i llista 

cables 

 

 

3.1.4.7.- Cable de senyal (analògica) per instal·lació interior. 
 

CABLE DE SENYAL (ANALÒGICA) EN INSTAL·LACIÓ INTERIOR.  
 Designació. VHOV 

 Tensió nominal Uo/U. 300 / 500 V 

 Conductor. Coure recuit nu 

 Classe i forma. 5 (segons UNE 21-022) 

 Formació. multipolar 

 Aïllament. PVC tipus A 

 Farciment. PVC 

 Pantalla per parell. alumini / milar 

  cobertura 100% 

  fil de drenatge 0’5 mm2 

 Pantalla global. alumini / milar 

  coberta 100% 

  fil de drenatge 0’5 mm2 

 Coberta exterior. PVC ST2 

 Color de la coberta. Gris 

 No propagador de flama. segons UNE 20.432 

 No propagador d’incendi. segons UNE 20.427 

 Identificació de conductors. numerat per parells 

  color blau / negre 

 Configuració i seccions. 
segons esquemes i llista 

cables 

 

3.1.4.8.- Cable de senyal (analògica) per instal·lació exterior. 
 

CABLE DE SENYAL (ANALÒGICA) EN INSTAL·LACIÓ 
EXTERIOR. 
 Designació. VHOVFV 

 Tensió nominal Uo/U. 300 / 500 V 

 Conductor. Coure recuit nu 

 Classe i forma. 2 (segons UNE 21-022) 

 Formació. multipolar 
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 Aïllament. PVC tipus A 

 Farciment. PVC 

 Pantalla per parell. alumini / milar 

  cobertura 100% 

  fil de drenatge 0’5 mm2 

 Pantalla global. alumini / milar 

  coberta 100% 

  fil de drenatge 0’5 mm2 

 Coberta exterior. PVC 

 Armadura. rodell d’acer galvanitzat 

 Color de la coberta. Gris 

 No propagador de flama. segons UNE 20.432 

 No propagador d’incendi. segons UNE 20.427 

 Identificació de conductors. numerat per parell 

  color blau / negre 

 Configuració i seccions. 
segons esquemes i llista 

cables 
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3.1.5.- Canalitzacions. 

3.1.5.1.- Safates de PVC. 
 

SAFATES DE PVC. 
 Tipus. Perforada amb tapa 

 Material. PVC 

 Temperatura de servei. -20ºC .. +60ºC 

 Comportament davant al foc. M1 segons UNE 23-727 

 Rigidesa dielèctrica. 240 kV / cm 

 Coeficient de dilatació lineal. 0’07 mm / ºC 

 Protecció contra danys mecànics. IPxx9, segons UNE 20.324 

 Protecció contra penetració de cossos sòlids. IP2xx, segons UNE 20.324 

 Accessoris (tapes, suports, colzes, corbes, ...) mateixes característiques  

 Suportació per a safates. fins a 400 mm. → 1’5 m 

  resta 1m 

 

 

3.1.5.2.- Tubs rígids de PVC. 
 

TUBS RÍGIDS DE PVC. 
 Material. PVC 

 Muntatge. Superficial, grapat 

 Utilització. A interior d’edificis 

 Resistència d’aïllament. 4’5 .. 5 x 105 Ω 

 Comportament davant el foc. auto extingible 

 Grau de protecció mecànica. IPxx7 

 Tipus de rosca. mètrica 

 Accessoris (grapes, corbes, ...) mateixes característiques  

 Suportació (màxima distància entre grapes). 0’75 metres 

 

 

3.1.5.3.- Tubs rígids de PVC, reforçats. 
 

TUBS RÍGIDS DE PVC, REFORÇATS. 
 Material. PVC 

 Muntatge. directament soterrat 

 Utilització. en rases 

 Comportament davant el foc. auto extingible 

 Grau de protecció mecànica. Ipxx7 

 Densitat. 1’4 g/cm3 

 Resistència a la tracció. 500 kg/cm2 

 Coeficient de dilatació lineal. 0’08 mm/ºC 

 Accessoris (corbes, maneguets, ...). mateixes característiques 

 Auxiliars. corda guia 

 

3.1.5.4.- Tubs flexibles. 
 

TUBS FLEXIBLES. 
 Material. poliamida 

 Muntatge. superficial, grapat 

 Utilització. entrada d’equips 

 Grau de protecció mecànica. IPxx9 

 Tipus de rosca d’accessoris. mètrica 

 Accessoris (grapes, raccords, reduccions, ...). mateixes característiques 

 Suportació (màxima distància entre grapes). 0’50 metres 
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3.1.5.5.- Tubs d’acer. 
 

TUBS D’ACER. 
 Material. acer 

 Tipus. ST-35 

 Protecció contra la corrosió. electrogalvanitzat 

 Dimensions. segons DIN 49.020 

 Toleràncies. segons DIN1.629 

 Muntatge. superficial, grapat 

 Utilització. a l’exterior dels edificis 

 Grau de protecció mecànica. IPxx7 o superior 

 Tipus de rosca. mètrica 

 Accessoris (grapes, colzes, ...). mateixes característiques 

 Suportació (màxima distància entre grapes). 0’75 metres 

 

3.1.6.- Botoneres locals. 

3.1.6.1.- Envolvent. 
 

ENVOLVENTS. 
 Material. aliatge de zinc 

 Tractament de protecció. TC 

 Grau de protecció. IP657 

 Entrada de cables. prensaestopes 

 Taps. IP65 a trepants no utilitzats 

 Fixació a paret. Muntatge superficials 

 Fixació a terra. 

tub d’acer galvanitzat en 

calent de 80x80, 1200 mm 

d’alt i base de 160x150x10 

mm 

 

3.1.6.2.- Polsadors, selectors. 
 

ENVOLVENTS. 
 Diàmetre de muntatge. 22 mm 

 Tractament de protecció. TC 

 Grau de protecció. IP65 

 Durabilitat mecànica. 
superior a 300.000 

maniobres 

 Etiquetatge. gravat en placa d’alumini 

 Selector. 
maneta curta 2 posicions 2 

contactes NO 

 Polsador de marxa, obertura o tancament. rasant verd, 1 contacte NO 

 Polsador d’atur. 
rasant vermell, 1 contacte 

NO 

 Polsador d’emergència. 
“seta” 30 mm, 2 contactes 

NT i protector d’envolvent 
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3.1.7.- Enllumenat. 

3.1.7.1.- Lluminàries estanques fluorescents per a interior. 
 

LLUMINÀRIES ESTANQUES FLUORESCENTS PER A INTERIOR. 
 Cos. poliestirè antixoc 

 Difusor. 
metraquilat transparent 

amb gravat interior. 

 Reflector. 
xapa d’acer pintada de 

blanc 

 Junta d’estanqueïtat. 
cautxú d’estructura 

tancada 

 Tanques. 
articulades en acer 

inoxidable 

 Grau de protecció. IP67 

 Entrada de cables. 2 prensa estopes 

 Equip d’encesa electrònic. 

 Llums. 
1x36W / 2x36W, segons 

esquemes 

 Muntatge. adossada al sostre o paret 

 

3.1.7.2.- Lluminàries estanques d’emergència per a interior. 
 

LLUMINÀRIES ESTANQUES D’EMERGÈNCIA PER A INTERIOR. 

 Funcionament. 
emergència més 

senyalització 

 Llums d’emergència. fluorescent 6W 

 Llums de senyalització. 
incandescent 2x12V – 0’1 

A 

 Lúmens. 250 

 Autonomia. 2 hores 

 Grau de protecció. IP67 

 Entrada de cables. prensa estopes 

 Superfície coberta. 60 m2 

 Encesa. U < 70% Un 

 Muntatge. adossada al sostre o paret 

 

 

3.1.8.- Equip d’alimentació ininterrompuda (SAI). 

 
Els equips d’alimentació ininterrompuda han de complir les següents 

característiques. 

 

 

EQUIP D’ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA (SAI). 
ENTRADA. 

 Tensió. trifàsica 3x400 Vac, ± 15% 

  
monofàsica 230 Vac, ± 

15% 

 Freqüència. 50 / 60 Hz, ± 5% 

 Rendiment global (entrada / sortida). 85% .. 90% segons model 

 Factor de potència. 0’7 a tensió nominal 

 Supressió de puntes de tensió. < 2000 : 1 

SORTIDA. 

 Tensió. monofàsica 230 Vac 

 Freqüència. sincronitzada ± 0’05 % 

 Forma d’ona. sinoidal 

 Rendiment. > 90% 

 Distorsió harmònica total. 2% a plena carrega 

 Estabilització. ± 1% a regim estacionari 

  ± 2% a regim transitori 

 Sobrecarrega admesa. fins un 150% durant 20 
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seg. 

 Factor de pic de corrent admès a plena carrega. 3 a 1 

 Factor de potència admès. 0’7 inductiu a 0’7 capacitiu 

 Interferències EMI segons normes VDE 0871 

BY-PASS. 

 Tipus. 

automàtic en cas de 

sobrecarrega o fallo 

d’ondulador 

 Criteri d’actuació. 
control per 

microprocesador 

 Sobrecarrega admesa. 
fins 200% / curtcircuit 

durant 40s 

 Actuació d’ondulador a xarxa (by-pass). 
immediat, sobrecarrega 

150% 

 Actuació de xarxa a ondulador. 
automàtic al desapareixia 

alarma 

RECTIFICADOR. 

 Protecció. 
contra puntes de 5 kV 

(impuls 8..20µs) 

BATERIES. 

 Tipus. 

Pb-Ca, estanc, sense 

manteniment, per 

recombinació de gasos. 

 Autonomia. 30 minuts 

 Protecció. 

contra component de 

corrent alterna (corrent 

nul·la durant carrega i 

flotació). Llarga durada 

CARREGADOR. 

 Tecnologia PWN. Tipus de càrrega I/U corrent de càrrega, 0’2xC 

 
Tems de recarrega des de final d’autonomia fins el 

80% 
2 hores 

PARÀMETRES AMBIENTALS. 

 Soroll acústic < 45 dB 

 Temperatures. de treball → 0 ..40 ºC 

  de magatzem  amb bateries → -20..40 ºC 

  
sense bateries → -20 .. 60 

ºC 

 Humitat. 
fins 95% sense 

condensació 

 Encesa. U < 70% Un 

CANAL DE COMUNICACIÓ SÈRIE. 

 Interface de relés (informació de les variables). SAI on 

  descarrega 

  
final d’autonomia 

(shutdown) 
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3.1.9.- Actuadors de vàlvules. 
 

Les vàlvules de papallona o de comporta que necessiten disposar d’un control 

motoritzat han de disposar d’actuadors elèctrics que compleixin les següents 

característiques. 

 

ACTUADORS ELÈCTRICS. 
 Tensió d’alimentació. trifàsic 400 Vac 

 Freqüència. 50 Hz 

 Classe d’aïllament. F, segons IEC85 

 Parell. fins a 120 Nn 

 Temperatura de treball. -25 ºC .. +80 ºC 

 Velocitat de sortida. 4 .. 180 Hz 

 Temps d’actuació. mínim 2’40” 

 Entrada de cables. prensa estopes en mètrica 

 Grau de protecció. estàndard IP67  

  opcional IP68 (6 m, 72 h) 

 Volant engranatble per maniobra manual. SI 

 Equipament auxiliar. 
calefacció, resistències 

230 Vac 

  
termòstat incorporat, micro 

NO 

  polsos de posició 

  final cursa oberta 

  final de cursa tancada 

  límit parell obrint 

  límit parell tancant 

 

 

 

 
 
 

3.2.- Prescripcions a complir en l’execució. 
 

Les prescripcions contingudes a la present Especificació tenen per objecte fixar 

les característiques que han de reunir els treballs de muntatge de la Instal·lació 

elèctrica amb la finalitat d'assegurar la seva qualitat i bon funcionament. 

 

La finalitat d'aquesta Especificació és d'establir les bases per al subministrament 

d'instal·lacions, materials, mà d'obra, equip i execució de tots els treballs 

necessaris per a la construcció, proves i terminació de tota la instal·lació, 

conforme a les prescripcions que hi són contingudes, els plànols corresponents i 

les clàusules dels demés documents contractuals. 

 

En tota aquesta Especificació s'emprarà la terminologia següent: 

 

• Propietat. 

• Enginyeria i Supervisió d'Obra (si no ho fa la Propietat) . 

• Contractista. 

 

Qualsevol contradicció que hi hagi entre els documents que s'han esmentat 

abans, s'han de fer notar pel Contractista abans de la signatura del Contracte. Un 

cop s'hagi firmat aquest, el Contractista acceptarà, en cas de contradicció, la 

decisió presa per l'Enginyeria i/o Propietat. 

 

Per raons evidents, donada la impossibilitat d’interrompre el subministrament 

d’aigua al dipòsit, es planificaran els treballs tenint en compte que la instal·lació 

no pot estar fora de servei més de les hores determinades per la propietat en 

cada instal·lació. 

 
El Contractista determinarà un programa de construcció particular pels treballs de 

la seva competència, que sotmetrà a l’aprovació de l’Enginyeria i/o propietat. 
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El Contractista treballarà en estreta i completa col·laboració amb altres 

Contractistes que eventualment puguin estar executant treballs a la planta. 

 

Quan calgui l'execució de qualsevol treball no indicat als plànols, però requerits 

pel Supervisor d'Obra o causats per les revisions dels plànols, el Contractista ho 

realitzarà. Les modificacions que s'hagin d'introduir al cost de la instal·lació, 

causades per aquest treball suplementari, s'establirà d'acord al que s'indiqui a les 

condicions contractuals. 

 

El Contractista elaborarà i prepararà els documents necessaris i gestionarà 

l'aprovació de la instal·lació davant de la Delegació corresponent d'Indústria i 

Companyia subministradora. 

 

3.2.1.- Treballs d’obra civil. 
 

3.2.1.1.- Rases. 
 

Per a l’estesa de cables d’alimentació, xarxa de comunicacions i cable de terra, 
per exteriors, s’hauran de construir noves rases a la planta. 
 
A aquelles zones en les quals es prevegi el pas de vehicles pesats, com per 
exemple als encreuaments de carreteres, es construiran rases reforçades.  
 
 

• Amplada    40 cm 

• Profunditat   mínim 60 cm 

• Canalitzacions   3 tubs PVC reforçats 110mm (vegeu  

especificació per a tubs PVC rígids reforçats) 

• Àrids per a base   Replè de sorra de riu d’un gruix de 20 cm per  

a assentar tubs 

• Senyalitzador   Tapa per a protecció de cables PVC rígid,  

resistència 

d’impacte 20 joules (S/UNE 20.324), color groc  

• Farciment    Per capes de 20cm de terra exempta d’àrids  

majors de 4cm i trepitjada fins a una altura de 

70cm 

3.2.1.2.- Rases reforçades. 
 

• Amplada    40cm 

• Profunditat   mínim 60 cm 

• Canalitzacions   3 tubs PVC reforçats 110mm més un de  

40mm (vegeu 

     especificació per a tubs PVC rígids reforçats) 

• Formigó per a base  En massa de resistència característica  

100Kg/cm² de  

10cm per a assentar el cable, un cop col·locat el 

tub, s’acabarà d'omplir fins a una altura de 45 

cm 

• Farciment   Per capes de 20cm de terra exempta d’àrids  

majors de 4cm i trepitjada fins a una altura de 

70cm 

• Coberta    Acabat de les mateixes característiques que el  

terreny collindant. 

 

3.2.1.3.- Arquetes i pericons. 
 

• Ample (interior)   60 x 60cm 

• Profund (interior)  mínim 60 cm 

• Construcció   Maó de 12 cm de gruix amb juntes de morter  

M40 de 10mm de gruix 
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• Solera    Formigó de resistència característica  

100Kg/cm² de 10cm de gruix 

• Coronament de murs   Formigó de resistència característica 175  

Kg/cm² 

• Fons    Replè de grava de mida no superior a 3 cm 

• Tapa    Metàl·lica rebuda mitjançant les seves potes  

d’ancoratge 

al coronament del pericó. La tapa quedarà 

enrasada amb el paviment. Tancament amb 

cadenat tipus CONSORCI DE LA DEFENSA 

DEL RIU BESOS. 

 

3.2.3.- Treballs elèctrics. 
 

3.2.3.1.- Normes de muntatge. 
 

• A aquells punts on durant el muntatge es malmeti qualsevol acabat 

anticorrosiu d'un material, per diferents motius, tal com en operacions de 

tallar, doblegar, etc. la superfície malmesa ha de pintar-se per a assegurar la 

completa protecció anticorrosiva, d'acord amb l'Especificació de Pintura 

corresponent. 

• Tots els equips elèctrics es muntaran d'acord amb els detalls de muntatge 

que es donin. En el cas que no hi hagin instruccions expresses, el muntatge 

es realitzarà d'acord amb la bona pràctica de l'Especialitat, però amb 

l'aprovació prèvia de la Supervisió d'Obra. 

• Tot l'utillatge usat en la seva execució del treball haurà d'estar en bon estat 

mecànic, essent modern i acord amb les normes de seguretat. 

• Tota la petita obra de paleta necessària per a la subjecció de suports, 

instal·lació de cables a rasa i altres treballs auxiliars, així com materials i 

equips escaients per això, els realitzarà i subministrarà el Contractista. 

• Per tal d'efectuar el muntatge d'aquests suports se seguiran els procediments 

següents: 

- El suports muntats sobre perfils ignífugats s'instal·laran abans que s'hagi 

aplicat el ignífugat, en cas que no hagi estat possible el fer-ho, es reduirà 

al mínim el trencament del ignífugat. 

- S'utilitzaran grapes d'ancoratge prefabricades sobre perfils d'estructura 

metàl·lica. En cap cas es treparà l'estructura metàl·lica per a subjectar-hi 

suports. 

- Per la subjecció de suports al formigó poden utilitzar-se fixa-pivots, 

pistoles o altres elements de percussió. 

• En cap cas es subjectarà directament cap element a una canonada, dipòsit o 

equip. 

 

 

 

 

3.2.3.2.- Subministrament i instal·lació d’equips i materials. 
 

• La Propietat subministrarà, per a realitzar la instal·lació, els equips indicats en 

aquest Projecte com a subministrament de la Propietat. 

• El Contractista haurà de subministrar tota la resta dels equips i materials per a 

realitzar la Instal·lació Elèctrica completa. 

• Tots els elements auxiliars de muntatge, com premsaestopes, terminals, 

suports, etc. aplicables a qualsevol equip subministrat per la Propietat, els 

subministrarà el Contractista. 

• Tot l'equip subministrat pel Contractista estarà conforme amb les 

Especificacions relacionades. 
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• Tots els materials que subministri el Contractista seran nous i de primera 

qualitat, tant pel que fa al seu disseny com a la seva construcció, per a l'ús 

específic a l'àrea on es muntarà. Serà responsabilitat de la Supervisió d'Obra 

l'aprovació de tots aquests materials. 

• En els casos necessaris, el Contractista aportarà el certificat d'Assaig realitzat 

per l'Organisme Oficial competent, per als materials o utillatge del seu 

subministrament. 

• Els premsaestopes utilitzats han d'ésser metàl·lics de doble tancament, 

apropiats per al seu ús a l'àrea i equip on s'utilitzarà, excepte en el cas que 

vagin muntades a caixes de plàstic, on s'utilitzaran premsaestopes del mateix 

material. 

• Tots els terminals utilitzats seran del tipus compressió. El Contractista 

realitzarà la connexió de tots ells fent servir, quan calgui, la maquinària 

auxiliar requerida que correrà al seu càrrec. 

• Tots els suports metàl·lics per a les safates de cables, cables, aparells 

d'enllumenat, endolls i interruptors d'enllumenat, estacions de maniobra i, en 

general, per a qualsevol equip elèctric els subministrarà i muntarà el 

Contractista. 

• Tots aquells materials fabricats i muntats pel Contractista que no portin cap 

acabat anticorrosiu es pintaran per a la seva protecció, d'acord amb 

l'Especificació de Pintura de la Propietat. 

• Un cop que el material hagi estat lliurat al Contractista quedarà sota la seva 

total responsabilitat, eximint-se el Propietari o Enginyeria de qualsevol 

defecte, deteriorament o pèrdua, corrent a càrrec del Contractista el 

reemplaçar-lo. 

• Durant la seva execució del treball i fins a l'acceptació per part de la 

Supervisió de l'Obra, serà responsabilitat del Contractista la reposició de 

qualsevol element malmès o sostret de la instal·lació. 

• El Contractista serà responsable d'emmagatzemar i subministrar els seus 

propis materials. El Propietari o l'Enginyeria li lliurarà als seus propis 

magatzems els materials que ha de subministrar ell, d'acord amb el programa 

de lliurament de materials. 

• El Contractista implementarà un Procediment de Control de Materials que 

inclourà la recepció, l'emmagatzematge i protecció, el qual abasti tant els 

materials subministrats per ell com els subministrats pel Propietari o 

Enginyeria. 

• El trasllat dels materials des del magatzem fins al lloc d'emplaçament corre 

completament a càrrec del personal i mitjans del Contractista. 

• La classificació d'àrees on els equips són enclavats està indicada als 

corresponents plànols. 

 

 

3.2.3.3.- Subministrament i instal·lació de cables de força i control. 
 

• Els cables elèctrics es lliuraran enrotllats a les seves respectives bobines i el 

Contractista ha d'instal·lar-los als seus emplaçaments corresponents, d'acord 

amb el que s'indica a aquesta Especificació, i ha de realitzar les connexions 

necessàries. 

• Els cables de B.T. es muntaran en general en safates aèries d'acord amb els 

plànols. 

• Els cables de mitja tensió sempre aniran per safates independents dels de 

baixa tensió i de control. Els cables de baixa tensió i de control poden anar 

per la mateixa safata sempre i quan estiguin separats per un mur separador. 

• El recorregut exacte de les safates de 150 mm. i més petites no es representa 

als plànols i serà missió del Contractista determinar-ho a camp. 

• La instal·lació de cables en rasa o tubs subterranis la farà el Contractista en 

rases obertes o en tubs. Serà la missió del Contractista la neteja del fons de 

la rasa, el reompliment de la rasa amb sorra i la seva compactació, la 

col·locació de maons de protecció de cables i el subministrament i col·locació 

de fites de senyalització.  
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• La instal·lació i connexió dels cables d'alimentació dels quadres d'enllumenat 

forma part d'aquesta instal·lació. 

• Els motors es lliuraran al Contractista havent estat muntats amb l'equip que 

arrosseguen i en cap cas és responsabilitat del Contractista el seu muntatge, 

acoblament o alineament (sempre i quan els equips no siguin subministrats 

pel Contractista ni s’especifiqui el contrari), sinó només la seva connexió. Els 

premsaestopes i els terminals per a cable de força els subministrarà el 

Contractista. 

• En cas que la caixa de borns del motor es subministri amb un trepat roscat 

diferent de la grandària necessària, el Contractista desmuntarà la caixa i la 

tornarà a trepar i a enroscar segons la grandària correcta, tornant-la a muntar 

novament sobre el motor o , en cas que no hi sigui, haurà de proveir 

l'adaptador escaient. 

• Les estacions de maniobres les instal·larà el Contractista sobre suports 

subministrats per ell d'acord amb els plànols. 

• Les preses de força les muntarà el Contractista als llocs previstos al projecte, 

havent de realitzar el seu connexionat i subministrar els terminals 

corresponents. 

• Els quadres elèctrics els instal·larà el Contractista als emplaçaments indicats 

conforme als plànols i instruccions d'instal·lació del fabricant, subministrant 

els elements d'ancoratge necessaris. 

• Quant l'equip estigui dividit en seccions de transport, el Contractista haurà de 

collar-lo mecànicament i elèctricament segons calgui. 

• El Contractista haurà d'efectuar als quadres i equips els trepats roscats que 

calguin per a l'entrada de cables, en tots els casos que aquests no s'hagin 

efectuat a fàbrica o resultin insuficients. 

• Als quadres de la Sala Elèctrica on s'especifiqui l'entrada de cables des del 

fals sòl, amb accés directe sense trepats, el Contractista tancarà tots els buits 

d'accés de cables, adaptant les xapes de tancament i segellant les juntes 

amb pasta ignífuga. 

• Tots els cables, independentment de com van muntats, portaran targes 

d'identificació fixades permanentment als seus extrems, cada on anirà imprès 

clarament el Codi d'Identificació del cable que s'indica a la Llista de Cables i 

als plànols. Aquestes targetes seran de material metàl·lic resistents a la 

corrosió, imperdibles i texts inesborrables (texts gravats a pressió amb fons 

negre). 

• Els radis de curvatura dels cables seran, com a mínim, igual a 10 vegades el 

seu diàmetre exterior nominal, a no ser que s'especifiqui una altra cosa. 

• El recorregut general dels cables de força i control es mostra als plànols, 

indicant-s'hi l'amplada de safata o rasa on s'han de disposar, en cas de no 

figurar serà el Contractista qui abans d’iniciar els treballs realitzarà el 

replanteig que a de ser aprovat per la Supervisió de l’Obra. 

• La disposició dels cables elèctrics i safates s'indica als plànols, en cas de no 

figurar serà el Contractista qui abans d’iniciar els treballs realitzarà el 

replanteig que a de ser aprovat per la Supervisió de l’Obra. 

• Quan un cable travessa la superfície del sòl o d'una plataforma s'ha de 

protegir contra danys mecànics mitjançant un maniguet d'acer galvanitzat. La 

seva longitud serà com a mínim 150 mm., mesura des de la superfície abans 

esmentada. Els maniguets han de segellar-se amb una pasta apropiada als 

seus extrems, i han de subministrar-los i instal·lar-los el Contractista. 

• S'evitarà la realització d'unions de cables. En el casos que això sigui 

inevitable, es sol·licitarà l'autorització del Supervisor de l'Obra, subministrant 

el Contractista els conjunts complets d'unió, manufacturats per fabricants de 

reconegut prestigi. 

• Els cables en el seu recorregut final des de les safates fins als elements de 

camp s'instal·laran per l'interior de tubs d'acer sense soldadura, INOX El 

recorregut exacte no s'indica als plànols i serà missió del Contractista 

subjectar-lo a camp. En general, s'instal·larà un cable per tub, tret de casos 

excepcionals d'agrupació de cables de control. 
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• El Contractista realitzarà les adaptacions necessàries pel tub a la instal·lació, 

mitjançant la realització de corbes, colzes etc. Les unions es realitzaran amb 

manxons roscats. 

• Els extrems dels tubs tallats es netejaran i mandrinaran amb eines 

adequades per a evitar que els cables es malmetin. A ambdós extrems de la 

canonada es col·locaran broquets cargolats per protegir el cable. 

• La grandària dels tubs es determinarà seguint les Instruccions 

Complementàries del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

• Els cables que no estiguin protegits per conductes i que circulin en safates o 

rases seran d'aïllament sec. Els conductors seran d'ànima de coure. Els 

cables estaran protegits fins una alçada de 2,5 m. sobre el nivell de treball, i 

on estiguin exposats a qualsevol dany mecànic, estaran protegits amb tub 

que es segellarà en els extrems. 

• Per als cables que circulin en safata aèria, hauran de fixar-se cada metre i 

mig, com a mínim. Per als recorreguts verticals, la fixació es realitzarà cada 

100 cm. Es posarà especial atenció en que la separació entre els cables de 

força segui d'un 25% del seu diàmetre. 

• Està absolutament prohibit entrecreuar els cables en els recorreguts. 

• La fixació dels cables s'efectuarà mitjançant cinta de PVC normalitzada, per a 

l'interior o l'exterior segons la utilització prevista. 

• L'instal·lador haurà de tenir cura molt especialment el muntatge dels 

premsaestopes. 

 

3.2.3.4.- Subministrament i instal·lació de safates, tubs i caixes de derivació. 
 

• Totes les safates seran galvanitzades en calent o de PVC, segons 

s’especifiqui en el projecte. Els accessoris de muntatge, colzes, derivacions, 

suports, canvis de nivell, ... seran els normalitzats per la safata. En cas de no 

existir element normalitzat s’utilitzarà adaptant un normalitzat, posant especial 

atenció en les derivacions, ja que retallar una ala del recorregut es podrien 

malmetre els cables. Els cargols seran al menys cadmiats.  

• Els suports hauran de ser els apropiats a les característiques de la 

instal·lació, essent. o bé, de PVC, o metàl·lics galvanitzats en calent. 

• El nombre de suports serà com a mínim de dos per tram de safata, més els 

necessaris per evitar els flexes. 

• En instal·lacions sotmeses a possibles esforços mecànics i ensorrades en el 

sòl, s'utilitzaran conductes d'acer galvanitzat, sense soldadura i amb paret 

grossa, segons DIN 2440, i cargols rosca gas. 

• En les canalitzacions soterrades es prendran totes les precaucions 

necessàries per a evitar l'obstrucció dels conductes, netejant l'interior abans 

del fraguat del formigó i de la instal·lació dels cables. 

• En instal·lacions de conductes de paret grossa els cargols es pintaran amb 

dues mans de pintura antioxidant. 

• Per a cargolar i doblegar els conductes, l'instal·lador utilitzarà l'utillatge 

apropiat per a cada operació. Es prohibeix terminantment escalfar els tubs 

per a doblegar-los. 

• S'haurà d'eixamplar i polir la secció dels tubs tallats per a evitar rebaves que 

podrien danyar els cables. 

• Tots els trepants provisionals hauran de tapar-se durant les obres. 

• Tots els conductes que no finalitzin a l'entrada en caixes, hauran de portar un 

broquet metàl·lic i segellar-se mitjançant pasta aïlladora o compound. 

• Per a la fixació del conducte, s'utilitzaran grapes d'acer galvanitzat. En el cas 

que hi hagués algun risc de corrosió, se les ho donarà una mà de pintura 

epoxi o bé es plastificaran per immersió. El seu tamany serà l'adequat per a 

que cerclin completament el conducte contra la superfície de recolzament. 

Aquestes grapes seran d'una sola pota amb un o dos trepants segons les 

dimensions on es fixarà un cargol de 8 mm. de diàmetre, mitjançant una 

femella i una virola plana d'acer galvanitzat. 

• Les grapes de fixació del conducte es col·locaran, com a màxim, cada dos 

metres i com a mínim dos per tram. 
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• L'instal·lador haurà d'utilitzar nivell i plomada per a que les seccions del 

conducte estiguin perfectament horitzontals i verticals. 

• Per a fixar les grapes a les caixes, quadres i equips en general, s'utilitzaran 

claus tipus SPIT o similars i femelles i viroles planes cadmiades, la secció de 

la qual vindrà indicada en els plànols, i que seran apropiades al pes de 

l'equip, però que mai podran tenir un diàmetre inferior a 6 mm. CONSORCI 

DE LA DEFENSA DEL RIU BESOS controlarà i donarà la seva aprovació a 

tots els entroncaments i els borns adequats en aquests cables. 

• No es podran admetre més de tres corbes de 90º en una mateix tram, i 

s'haurà de respectar el radi de corbatura mínim admès a l'estesa dels cables. 

• Per facilitar el pas dels cables, es podrà utilitzar pols de talc o similar, però 

mai pastes que continguin grasses o olis. 

• Fins una alçada de 2,5 m., les safates es protegiran amb una coberta per a 

evitar qualsevol dany mecànic als cables. Però les safates no es protegiran 

sempre amb una coberta s'hi ha la més mínima possibilitat que els cables 

puguin resultar danyats. 

 

3.2.3.5.- Subministrament i instal·lació de quadres elèctrics. 
 

• El contractista realitzarà el subministrament i el connexionat dels nous 

quadres elèctrics. El muntatge d'aquests quadres serà sobre el terra de la 

planta, no existint un sòl fals i disposant d'un buit per a la sortida de cables, a 

la part inferior del anomenat quadre. 

• Els armaris per a control de motors estaran instal·lats fixos i nivellats seguint 

les instruccions i els emplaçaments indicats en els plànols dels fabricants. 

Quan per causa de limitació en el transport, els enviaments es realitzen en 

diverses partides, s'haurà de procedir al seu acoblament i connexionat, tant 

elèctric com mecànic. 

• S'haurà de netejar tot l'interior amb l'ajut d'un aspirador. També s'haurà de 

procedir als retocats de pintura necessaris. 

• Les connexions dels cables de potència i de comandament es realitzaran 

fixant el cable al interior del quadre i deixant un bucle en cada fil de manera 

que els borns no puguin ser sotmesos a esforços del conductor. 

• S'haurà de verificar l'ajust dels cargols de connexió, així com l'existència de 

tots els ponts indicats als regleters dels borns. 

• Tots els conductors de potència hauran de conservar el mateix ordre de 

connexió, fase – color del conductor, de manera que aquest ordre de les 

fases serà el mateix en qualsevol punt de la instal·lació. 

• Els conductors de maniobra i comandament duran, a més de la indicació del 

número de cable corresponent a cada fil, el número de born auxiliar en està 

connectat. 

• Abans de realitzar les proves de qualsevol equip, s'haurà de verificar que el  

calibre dels fusibles i la regulació del relés siguin els indicats en l'esquema 

corresponent, així com la secció del cable, dimensionat dels borns, etc. 

 

3.2.3.6.- Subministrament i instal·lació de motors. 
 

• El responsable de la instal·lació elèctrica haurà de realitzar igualment les 

connexions dels motors d'acord amb els plànols i estàndards indicats. Els 

acabats, segellat, etiquetat i posada a terra hauran de ser executats de 

manera perfecta. 

• Quan el motor sigui lliurat en un sol bloc amb l'equip arrossegat (bombes, 

etc.), l'equip mecànic muntarà el conjunt sobre el suport i l'equip de electricitat 

realitzarà totes les connexions elèctriques del motor. 

• En el cas que, excepcionalment, el motor fos lliurat per separat, l'equip 

d'electricitat col·locarà el motor de manera aproximada, seguidament els 

mecànics s'encarregaran d'alinear-lo i acoblar-lo, i finalment l'equip 

d'electricitat realitzarà les connexions elèctriques, protegint les parts 

susceptibles d'oxidar-se amb grassa i precintant la caixa de borns. S'haurà de 
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protegir convenientment el conjunt per evitar el deteriorament de les 

característiques elèctriques i mecàniques del motor. 

• Tots els motors hauran de revisar-se per a verificar l'absència de cossos 

estranys i d'humitat. Abans de la seva posada en marxa s'haurà de fer girar el 

rotor mecànicament per a assegurar-se que giri lliurament i en sentit correcte. 

• Per als motors proveïts d'una resistència escalfadora, i des del moment de la 

seva instal·lació, tan aviat com sigui possible, s'haurà d'alimentar aquesta 

resistència per a evitar condensacions de vapor d'aigua. 

 

3.2.3.6.- Subministrament i instal·lació d’enllumenat i força. 
 

• La instal·lació d'enllumenat s'inicia als quadres d'enllumenat, essent 

responsabilitat del Contractista el instal·lar-los sobre fundacions preparades 

per a això, i a més el fet de realitzar la connexió de tots els elements que hi 

arriben i en surten. 

• El Contractista instal·larà i connexionarà els pilars, bàculs o braços i 

armadures d'enllumenat, així com tots els elements accessoris per al 

muntatge de la instal·lació d'enllumenat. 

• Als plànols s'indica la posició aproximada dels conjunts d'enllumenat, així com 

la seva forma de muntatge, potència, número de circuit i quadre del qual 

s'alimenta. No podrà canviar-se el circuit ni quadre del qual s'alimenten les 

armadures o llur grup. 

• El Contractista instal·larà i connexionarà els endolls d'enllumenat i 

carregadors de llanternes així com tot el petit material com perfils, suports etc. 

• Els quadres d'enllumenat s'alimenten mitjançant cable que surten dels 

quadres situats a la Subestació i que figuren als plànols de força. 

• El recorregut dels cables d'enllumenat a partir dels Quadres d'Enllumenat no 

s'indica als plànols. Aquests cables hauran de col·locar-se en el seu 

recorregut fins a les lluminàries mitjançant safates o tubs específics per a 

cables d'enllumenat, no representats als plànols. 

• S'instal·laran caixes de presses de corrent múltiples protegides amb 

magnetotèrmics i diferencials de 30 mA., en les noves plataformes mitjançant 

un circuit independent alimentat des del quadre elèctric, de III+N+T a 380/220 

V. 50 Hz. 

 

3.2.3.7.- Subministrament i instal·lació de la xarxa de terres. 
 

• La distribució principal de la xarxa de terres per la planta, es realitzarà per 

cable de coure nu de 50 mm2 i les seves derivacions als equips com a mínim 

de 16 mm2. El nombre de piques de terra i tipus serà segons s'indica en els 

plànols. 

• En els edificis de varies plantes el recorregut de la xarxa de terres a la planta 

baixa serà ensorrat a 500 mm. del paviment, essent la responsabilitat del 

contractista l'obrir i tancar les rases. La distribució a les plantes superiors del 

edifici discorrerà per les safates elèctriques amb cable de coure nu de 50 

mm2. de secció. En cada elevació s'instal·larà una platina de coure de 

distribució. 

• Les connexions als equips seran  cargolades mitjançant terminals, permetent-

se realitzar-les amb soldadura aluminotèrmica. 

• En les estructures metàl·liques de l'edifici, s'uniran dites armadures i es 

soldaran a elles els cables de terra, col·locant-se platines foradades per a 

realitzar connexions cargolades per les derivacions de línies de terra. 

• Serà responsabilitat del contractista la realització de les arquetes o instal·lació 

de les prefabricades., per a les presses de terra descrites en els plànols. 

• Les armadures o pantalles dels cables d'instruments es posaran a terra en un 

únic costat. 

• Les presses de terra hauran de verificar-se amb l'equip apropiat per a 

assegurar-se que tenen com a màxim una resistència òhmica de 8 ohms. 
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• Si el cable de terra circula per una rasa comú amb els cables elèctrics, 

s'haurà d'estendre a un costat de la rasa de manera que sigui accessible 

sense tenir que tocar els cables elèctrics. 

• Les connexions als equips s'efectuaran mitjançant cargols de manera que es 

puguin desconnectar fàcilment per a verificar les resistències. En aquest 

sentit, els equips portaran els cargols adequats per a la posada a terra. 

• Els dispersors de la xarxa estaran construïts per picotes amb ànima d'acer i 

beina de coure de 18,3 mm. de diàmetre. A fi de poder verificar el valor de la 

resistència dels dispersors, el que permetrà tenir sempre sota vigilància als 

dispersors, independentment de la xarxa. 

• Per al correcte muntatge de les picotes de posada a terra, aquestes hauran 

de ser anivellades després del pas de les màquines que podrien danyar-les. 

També s'hauran de marcar correctament per a no perdre el seu 

emplaçament. 

• En el cas de que s'emplaçaren en zones on no estava previst, s'hauran de 

posar uns senyal d'avís i assegurar-se de la seva persistència entretant dura 

l'obra. 

• Qualsevol incompliment de les normes anteriors serà totalment imputable al 

contractista del muntatge de la posada a terra, així com els danys que 

poguessin produir-se. Aquests hauran de ser reparats o canviats a la 

completa satisfacció del Director d'obra, tant en el material, com mà d'obra, 

sense cap càrrec addicional per CONSORCI DE LA DEFENSA DEL RIU 

BESOS. 

• El contractista s'encarregarà de posar pasta aïlladora per a segellar totes les 

sortides de cable baix tub, segons indicació en els plànols de detall, així com 

les entrades de cables a la subestació a través dels tubs previstos. 

• El contractista realitzarà la posada a terra de les canonades de procés tal i 

com s'indica en els plànols corresponents i s'assegurarà sempre de la 

continuïtat de la xarxa de terra. 

• Per a les soldadures aluminotèrmiques indicades en els diferents plànols, 

s'haurà d'emprar motlles apropiats a cada cas, i el contractista no podrà 

utilitzar-los quan estiguin deteriorats de tal manera que impedeixin realitzar 

les soldadures correctament. 

• S'haurà de tenir sempre en compte el parell galvànic existent quan s'hagin 

d'efectuar soldadures o emprar terminals bimetàl·lics. 

• Totes les proves s'efectuaran en presència del Director de l'obra, llevat 

indicació contraria d'aquest per escrit. S'haurà de preparar un protocol de 

proves i lliurar una còpia signada al Director d'obra. 

• El Contractista connectarà a terra tots els equips elèctrics i no elèctrics 

d'acord amb el que s'indica als plànols. La instal·lació es farà d'acord amb el 

que s'indica en aquesta Especificació. 

• Els quadres i caixes es proveiran amb una barra de terra a la qual el 

Contractista connectarà les armadures dels cables i els conductors de terra. 

• El Contractista verificarà durant el muntatge que la resistència a terra de 

qualsevol punt de la instal·lació sigui inferior al valor especificat o requerit per 

la norma aplicable. En cas que això no es compleixi, augmentarà el nombre o 

longitud dels elèctrodes de posta a terra fins a aconseguir el valor de 

resistència indicat. 

 

3.2.4.- Instrumentació. 
 

El muntatge d'instrumentació pròpiament dit es considera dividit en els següents 

apartats : 

 

• Instal·lació d'instruments a procés. 

• Instal·lació d'instruments d'equips. 

• Hook-up’s de muntatge (detalls d’instal·lació). 

 

 

177



Consorci per a la Defensa de la conca del riu Besòs                                                                                                                                                                         PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ELÈCTRIQUES I DE C0NTROL                               

 

44/62 
 
 

3.2.4.1.- Instal·lació d’instruments a procés. 
 

El contractista instal·larà tots els instruments i els seus accessoris 

especificats en els documents contractuals que se li adjunten. 

 

Resta exceptuada, la col·locació d’aquells instruments que formen part integral 

de la canonada o recipients, tal com, vàlvules de control, rotàmetres, mesuradors 

de cabal electromagnètics, computadors,  disc de ruptura, vàlvules de seguretat, 

etc. No obstant serà responsabilitat del contractista vigilar i comprovar la seva 

col·locació correcta i l’estat, posició de les presses d’aigua en les plaques 

d’orifici, sentit correcte del fluid, verticalitat dels nivells, en general tots els 

extrems especificats per la resta d’instruments i que siguin aplicables. 

 

Aquells accessoris tal com, filtres reductors, convertidors, posicionadors, vàlvules 

solenoide, etc., subministrats per separat, hauran de ser muntats, suportats i 

connexionats pel contractista. 

 

El contractista comprovarà tots els materials i en especial els instruments quan li 

siguin lliurats. Aquells que estiguin danyats, haurà de comunicar-lo 

immediatament a la direcció d’obra. 

 

És responsabilitat del contractista l’ensamblatge tant mecànic com elèctric 

d’aquells instruments i accessoris, que qualsevol raó, els siguin lliurats sense 

ensamblar. 

 

El contractista haurà de netejar i protegir convenientment aquelles parts dels 

instruments o accessoris que s’hagin oxidat o espatllat durant el transport. Haurà 

de mantenir tapades totes les connexions dels instruments, per a protegir-les de 

l’entrada de brutícia. 

 

EL contractista haurà d’executar els petits treballs de demolició o de paleta que 

siguin necessaris per a la instal·lació d’instruments i els seus accessoris. 

 

Emplaçament d’instruments. 

 

Els instruments es muntaran en posicions que satisfacin com a mínim els 

següents requisits: 

 

• Precisió de la mesura. 

• Bona accessibilitat. 

• Visibilitat en instruments indicadors. 

• Reducció al mínim dels trams calents. 

• Uniformitat de la instal·lació. 

• No dificultar l'accés a la manipulació d'altres elements de la instal·lació. 

 

Els indicadors locals, tal com els manòmetres, mesuradors, transmissors de 

cabal, etc., hauran de ser accessibles i poder llegir-se des del terra o una 

plataforma i si s'utilitzen per a control manual, hauran de ser visibles des de la 

vàlvula o l'element de control manual corresponent. 

 

Tots els instruments locals hauran de ser accessibles, des del terra, plataformes i 

escales fixes o portàtils. 

 

En general es posarà especial atenció en no suportar cap instrument sobre 

línies, vàlvules o equip que estigui subjecta a vibracions. 

 

Es procurarà emplaçar els instruments el més allunyat possible de purgues, 

drenatges, clavegueram, etc. 

 

Tubs de connexió d’instruments. 
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El contractista subministrarà, instal·larà, connectarà i suportarà tots els tubs i 

accessoris, vàlvules, manifols, etc. que fossin necessaris per a la instal·lació dels 

instruments, essent aquesta classificada en les següents categories: 

 

• Tubs de connexió al procés. 

• Tubs d'alimentació d'aire per instruments pneumàtics. 

• Tubs de senyal d'instruments per instruments pneumàtics. 

 

Quan estiguin reunits diversos trams del tub horitzontal, aquests s'agruparàn dins 

el possible un sobre l'altre, en un pla vertical. Es procurarà que el recorreguts 

dels tubs tinguin el mínim de canvis de direcció i que l'aspecte de la instal·lació 

sigui el més agradable possible. 

 

Els tubs capil·lars dels diferents sistemes, tindran recorreguts separats de la 

resta de les conduccions i seran suportats de manera continua mitjançant 

angulars, col·locant-los per a major protecció a la part anterior dels mateixos i 

grapats amb una separació màxima de 0,5m. entre grapes. 

 

Tubs de connexió d’instruments a procés. 

 

La connexió dels instruments a procés es realitzarà a partir i mitjançant una 

vàlvula de tall a la canonada de procés o equip. La connexió dels instruments es 

realitzarà segons els criteris indicats en els documents o normes a aplicar. 

 

Després del muntatge i abans dels connexionats tots els tubs es bufaran amb 

aire net i sec, que haurà de proveir el contractista. Quan els extrems dels tubs no 

hagin de ser connectats immediatament, seran taponats per evitar l'entrada de 

brutícia. 

 

Totes les connexions cargolades seran separades i verificades amb cura, 

col·locant en cadascuna d'elles al segellador de rosques adequat a les 

condicions del servei. 

 

Quan s'utilitzin accessoris de compressió, aquests seran instal·lats en estricte 

acord amb les instruccions del fabricant. 

 

El nombre d'unions als tubs, haurà de ésser reduït al mínim possible i consistent 

amb una bona pràctica per facilitar-ne el manteniment. 

 

Les canonades de connexió d'instruments al procés tindran una pendent mínima 

d'un deu per cent i haurà de ser pressa des de la connexió al procés per a 

líquids, vapor d'aigua i gasos humits o fàcilment condensables i vers la connexió 

al procés per a gasos; tot això sempre que no s'hagi d'instal·lar potes de 

condensació o de ventilació. 

 

Es donarà especial atenció al situar els ventejos i drenatges, per a que aquests 

restin en el punt més alt o més baix de la instal·lació respectivament. 

 

Es procurarà que els tubs de connexió al procés siguin el més curts possibles, 

essent consistents amb l'accessibilitat als instruments. 

 

Suports d’instruments. 

 

El contractista subministrarà i instal·larà tots els suports necessaris, essent 

aquests de la configuració i dimensions adequades per a tot tipus d'instrument. 

Aquests suports seran prefabricats de construcció amb perfils INOX 316, soldats 

per fixació a terra o paret segons les necessitats i posteriorment desbastats amb 

raig de sorra recoberts amb una capa d'imprimació i dos d'acabat amb pintura 

epoxi. 
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Els detectors de camp, com finals de carrera, cèl·lules fotoelèctriques, etc. així 

com les caixes d'interconnexió els instal·larà el Contractista sobre suports 

dissenyats i subministrats per ell. Els plànols de detall del suport es sotmetran a 

l'aprovació de la Supervisió d'Obra. 

 

El suport dels finals de carrera, cèl·lules fotoelèctriques, etc. tindrà un disseny 

que permetrà un ajustament de la posició del detector durant la posta en marxa. 

 

3.2.4.2.- Instal·lació d’instruments a equips. 
 

Resten inclosos tots els treballs necessaris per conjunt d'instal·lació 

d'instrumentació i control, així com la verificació i comprovació que es requereixin 

amb aquells instruments subministrats formant part d'un conjunt o equip 

compacta, com compressors, dipòsits antiariet, etc. 

 

3.2.4.3.- Instal·lació de suports, calbejats i safates. 
 

El contractista subministrarà i instal·larà tots els suports necessaris, essent 

aquests de la configuració i dimensions adequades per a tot tipus d'amplada de 

safata, caixes de distribució, diàmetre de tub, etc.. Aquest suports seran 

prefabricats de construcció amb perfils de ferro, soldats i posteriorment 

desbastats amb raig de sorra recoberts amb una capa d'imprimació i dos 

d'acabat amb pintura epoxi o similar. 

 

Els suports es fixaran a estructures fixes metàl·liques, de formigó, parets, sòl, 

etc., utilitzant els mitjans de fixació més adequats per a cada cas s'indiquin i 

s'aprovin. Com a regle general seran: soldats a les estructures metàl·liques amb 

perns d'expansió (Spit-rock) sobre estructures de formigó. 

 

En cap cas es col·locaran grapes o es soldaran suports a canonades o equips. 

Qualsevol negligència en aquest sentit serà imputable al contractista; Essent 

completament càrrec seu la reposició de tots els elements danyats, així com la 

mà d'obra corresponent. En cas de necessitat imperiosa s'obtindria prèviament 

permís de la direcció d'obra. 

 

Els suports es dimensionaran de tal manera que existeixi una distancia mínima 

de 150mm. Entre l'extrem suport i l'element de fixació del suport, amb l'objecte 

de poder facilitar els treballs de pintura, etc. 

 

Cap element de les estructures serà barrinat, esborrancat o tractat amb bufador 

sense l'autorització específica de la direcció d'obra. 

 

En la mida del possible s'agruparan en un sol suport les canalitzacions 

paral·leles. 

 

Es procurarà evitar la fixació de suports i conseqüentment safates, tubs, etc. a 

equips o canonades que per excessiva vibració, o fenòmens de dilatació puguin 

danyar els tubs i en general qualsevol canalització d'instruments. Igualment 

s'evitarà la subjecció a equips el manteniment del quals impliqui freqüentment 

desmuntatge. 

 

Safates i tubs de protecció per a instrumentació. 

 

La construcció de les safates serà de PVC amb tapa. 

 

Les safates s'instal·laran en posició horitzontal, a no ser que s'indica altre cosa 

en els plànols, amb el fi d'evitar possibles danys a tubs de senyals pneumàtica, 

cables, etc. 
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A no ser que existeixin raons particular d'espai, les safates es dimensionaran per 

una reserva del 50% necessari, de tal manera que el grapat dels cables estesos 

que s'hagin de col·locar s'instal·lin en una sola capa. 

 

En aquells casos en que les safates portin al mateix temps conduccions de molts 

diferents diàmetres, el grapat es farà de tal manera que es subjectin per igual 

tots els elements. 

 

En cap cas es muntaran les safates per sota de tubs d'aigua o de procés, evitant 

en el possible la inundació interna d'aigua per dites safates. 

 

Els tubs de protecció podran ser de PVC en els llocs a on no es prevegi cap 

possibilitat de cops, substituint-los en aquest cas per metàl·lics en tractament 

contra corrosió. 

 

Els tubs de protecció dels cables s'instal·laran en els trams rectes, protegint els 

extrems dels tubs per broquets de protecció. 

 

Cables per a instrumentació. 

 

Les fabricacions i característiques dels cables per instrumentació es basarà en la 

normativa UNE, distingint com a regla general les següents: 

 

• Senyals d'instruments a 4-20 mA. 

• Senyals digitals a 24 Vcc d'instruments. 

• Alimentacions a instruments a 24 Vcc i 230 Vac 

 

El color de la coberta en els cables de senyal analògica de 4-20 mA. serà de 

color gris. 

 

Les cobertures dels cables d'instrumentació seran de PVC autoextingibles. 

 

El contractista realitzarà els treballs d'instal·lació dels cables tenint cura de que 

estiguin ben pentinats. 

 

Abans de la seva connexió als instruments o l'aparellatge s'hauran de preparar 

les puntes dels cables, identificant-les amb marques permanents, havent realitzat 

anteriorment el timbrat dels mateixos per evitar possibles errades. 

 

La connexió  als instruments i/o l'aparellatge es realitzarà mitjançant 

premsaestopes de doble tanca de PVC. 

 

Les llargades dels cables mostrades en els plànols son aproximades, per tant el 

contractista, abans de realitzar el treball, farà un replanteig previ abans de retallar 

els mateixos, havent de deixar marge suficient en els extrems per a efectuar les 

connexions. 

 

Les diverses llargades que es tallen de les bobines, es seleccionaran 

convenientment a fi d'evitar malbarates indegudes. 

 

3.2.4.4.- Calibració. 
 

Els instruments indicadors i registradors , seran calibrats pels contractistes al 

0,10, 50, 90 i 100% del marge de mesura. Els transmissors i els receptors seran 

calibrats independentment. La calibració s'efectuarà en dues direccions , és a dir 

pujant i baixant els valors per a comprovar que la histèresi està dintre de 

toleràncies i en cas negatiu corregir-la. 

 

Instruments per mesura de cabal. 
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• Els transmissors de pressió diferencial seran calibrats abans de la seva 

instal·lació amb manòmetres de columna d'aigua(o mercuri , segons 

convingui), al 0 , 10, 50, 90 i 100% del marge de mesura. Per a comprovar el 

senyal de sortida s'usarà un manòmetre de precisió. 

• Els rotàmetres seran comprovats abans de la seva instal·lació per a 

assegurar-se de que: els bloquejadors dels transports s'han desmuntat , els 

flotant està instal·lat correctament i que pugui moure's lliurament. 

• Tots els rotàmetres transmissors i indicadors , en els quals el flotant no sigui 

visible , seran calibrats posicionant manualment el flotant a l'alçada requerida 

i ajustant l'indicador o la sortida del transport . 

• Els mesuradors de desplaçament positiu seran comprovats abans de la seva 

instal·lació en el que es refereix a la seva operabilitat  mecànica. 

• Els mesuradors magnètics i mesuradors de massa seran comprovats seguint 

les característiques i instruccions del fabricant. 

 

Instruments per mesura de nivell. 

 

• Els interruptors de nivell tipus flotador , seran comprovats introduint  aigua en 

la  camera dels mateixos i observant l'acció del flotant ,així com la de 

l'interruptor . 

• Els nivells de vidre seran comprovats per a assegurar-se  que estan nets i que 

són visibles, així com la correcta instal·lació dels il·luminadors (si els hagués). 

• Els nivells capacitius, de llengüetes i paletes seran comprovats , seguint les 

característiques i les instruccions del fabricant en cada cas. 

• Els mesuradors per als ultrasons seran comprovats seguint les 

característiques del fabricant. 

 

Instruments per mesura de pressió. 

 

• Els transmissors  de pressió i pressió diferencial , així com els convertidors , 

seran calibrats abans de la seva instal·lació al 0, 10, 50, 90 i 100% del marge 

de mesura, utilitzant per això una balança manomètrica. Per a comprovar el 

senyal de sortida s'usarà un manòmetre de precisió. 

• Els transmissors de pressió i pressió diferencial previstos per ser utilitzats a 

una temperatura superior a la ambiental i equipats amb diafragmes 

separadors ,seran calibrats d'operació. Per això s'utilitzarà un bany d'oli a 

temperatura controlada. 

• Els interruptors  de pressió locals , i presostats seran calibrats en el banc i 

ajustats al seu valor de disparament. 

• Els controladors de pressió locals ,amb un manòmetre de precisió i fent servir 

aire sec o nitrogen com a font de precisió . 

• Els manòmetres tipus tub de Burdon ,seran calibrats abans de la seva 

instal·lació . 

• Els manòmetres tipus diafragma ,seran calibrats contrarestant-los amb un 

manòmetre de columna d'aigua al 0,10, 50, 90 i 100% del marge de mesura. 

 

Instruments per mesura de temperatura. 

 

• Els instruments de temperatura tipus bulb seran calibrats usant un bany de 

temperatura controlada. 

• Transmissors i controladors seran comprovats al 0, 10, 50, 90 i 100% del 

marge de mesura. 

• Els interruptors de temperatura seran ajustats al seu valor d'actuació i 

comprovada la seva acció correcte, diferencial i de conformitat amb 

especificacions. 

• Els termòmetres bimetàl.lics no es calibraran , però l'agulla serà ajustada 

marcant la temperatura ambient. 

• Els transmissors de temperatura del senyal  electrònic , seran ajustats 

conforme a les característiques i instruccions del fabricant.  

 

Vàlvules de control. 
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• Totes les vàlvules de control es comprovaran per a verificar que compleixen 

amb les especificacions. 

• Totes les vàlvules de control pneumàtiques, tipus diafragma o pistons seran 

mogudes pneumàticament, fent servir un reductor de pressió i un manòmetre. 

• Tant en les vàlvules de control del tipus pneumàtiques o elèctriques, es 

comprovarà l'acció de la vàlvula, carrera, grau d'hermeticitat del seient i rang 

del ressort per a confirmar que estan d'acord amb la placa de característiques 

i amb les especificacions de cadascuna d'elles. 

• Els posicionadors seran calibrats sobre la vàlvula i d'acord amb les dades de 

la placa de característiques i amb les especificacions. Es comprovarà en les 

vàlvules pneumàtiques que el by-pass està bloquejat o no existeix en aquelles 

vàlvules, l'actuador de les quals requereix un senyal diferent de 0, 2 .. 1 bar 

efectiu. 

• Es comprovarà el bon funcionament dels accessoris muntats sobre la vàlvula, 

com el comandament manual, finals de carrera, vàlvules pilot, etc. 

 

Controladors locals. 

 

• Els controladors tipus receptor pneumàtic , que vagin muntats en camp, seran 

comprovats en taller abans de la seva instal·lació, en el que respecta a la 

seva operació correcta i calibrat el zero, 10, 50, i 90% del marge de mesura. 

Els ajustaments estaran d'acord amb les instruccions del venedor i inclouran 

la comprovació del alineament del controlador. 

• Els controladors directament connectats al procés, poden ser calibrats en 

camp, amb un equip portàtil. Les comprovacions i calibratges estaran d'acord 

amb l'indicat en el punt anterior. 

 

Armaris d’instruments d’equips. 

 

• Seran comprovades totes les etiquetes dels instruments, per a que els 

gravats dels mateixos siguin els correctes. 

• Es comprovaran tots els instruments emplaçats en els equips mecànics i els 

seus armaris de control per assegurar-se que responen a l'especificat, 

comprovant-se les senyals i les alimentacions. 

 

Instruments especials. 

 

• Tots els instruments especials no esmentats específicament, seran 

comprovats en el que es refereix a l'instal·lació correcta seguint les 

especificacions d'instruments i les instruccions del venedor. 

• Tots els instruments seran calibrats d'acord amb les instruccions dels 

venedors. En cas que es requereixi de la presencia de personal qualificat del 

fabricant d'algun tipus d'instrument, els treballs de comprovació i calibratge 

seran realitzats sota la direcció de dit personal. 

 

Connexions d’instruments. 

 

• Aquestes proves estaran completades amb anterioritat a la prova funcional de 

cada sistema. 

• Tot el cablatge d'instruments serà comprovat per a verificar la continuïtat i 

l'aïllament de terra, fent servir un megger de 500 Volts. Les proves es faran 

amb els instruments desconnectats. També es comprovarà que tot el 

connexionat està d'acord amb els plànols. En els multicables, cada conductor 

serà comprovat respecte a tots els restants i a la pantalla o armadura si la 

porten. El mínim valor acceptable d'aïllament a terra és de 15 megaohms. 

 

Vàlvules de seguretat. 

 

• Dins dels dies anteriors a la posada en marxa, totes les vàlvules de seguretat 

seran provades en el que es refereix a pressió de disparada i a pèrdues. 

• La pressió de disparament serà ajustada dins del 1% de la pressió de 

disparament en fred. La pèrdua màxima admissible al 90% de la pressió de 
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disparament mitjançant un tubing 5/16" O.D. X 0,035" de gruix de paret amb 

pressió de 13 mm columna d'aigua, serà de 40 bombolles/minut per a orificis 

G a T.  

• Aquesta prova serà efectuada immediatament després que la vàlvula hagi 

tancat. Quan la pressió de disparament és per sota de 3,5 bar manomètrics, 

la prova de pèrdues s'efectuarà a 0,35 bars per sota de la pressió de 

disparament. Es deixarà el temps suficient per a permetre que el cos de la 

vàlvula es pressuritzi a 30 mm. columna d'aigua. 
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3.3.- Normativa i reglamentació. 

 

3.3.1.- Instal·lació elèctrica. 
 

• Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques 

complementàries. (Ministeri d’Indústria i Energia). 

• Recomanacions IEC (International Electrotechnical Commision). 

• Especificacions, normes i estàndards del CONSORCI PER LA 

DEFENSA DEL RIU BESOS. 

• Reglament de seguretat i higiene en el treball. 

• Especificacions de la Direcció d’Obra del CONSORCI PER LA  

DEFENSA DEL RIU BESOS. 

 

3.3.2.- Instrumentació. 
 

• Reglament electrotècnic per a baixa tensió (ministeri d'Indústria i 

Energia) 

• American Petroleum Institute 

• API-RP520 Design and Installation of Pressure Relieving  

Systems. Parts I i II 

• API-RP521 Guide for Pressure Relief and Depressure Systems. 

• API-RP525 Testing Procedure for Pressure -Relieving Devices,  

Discharging- Against variable back pressure. 

• API-Std-526 Flanged Steel Safety Relief Valves 

• API-RP550 Manual on Installation of Instruments and Control  

Systems. Parts I i II.  

Part I Process Instrumentation and Control 

• Section 1 Flow 

• Section 2 Level 

• Section 3 Temperature 

• Section 4 Pressure 

• Section 5 Automatic Controllers 

• Section 6 Control Valves and Positioners 

• Section 7 Transmission Systems 

• Section 8 Seal. Purges and Winterising 

• Section 9 Air supply Systems 

• Section 10 Hydraulic Systems  

• Section 11 Electrical Power Supply 

• Section 12 Instruments Panels 

• Section 13 Alarms Protective Devices 

Part II Process Stream Analysers 

• API-Std1101  Method for Measurement liquids 

• API-RP2000  Guide for Venting Atmospheric and Low Pressure  

Storage Tanks 

• American society of mechanical engineers : 

ASME Section I i VIII 

ASME Power Test Code 19.5 

• Institute Standards of American (I.S.A.):  

'Recommended Practices and Standards' per a la instrumentació. 

• American National Standard Institute :  

AINSI B2-1, B15-5, etc. 

• Commision Electro-Technique Internationale C.E.I. 

 

En cas de divergència entre aquests documents i la present especificació, serà 

aquesta última la que haurà de considerar-se. 
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4.- Software instal·lació per a estacions de bombament 

4.1- Objecte d’aquest apartat 
L’objecte del present document es el d’indicar el mode de funcionament del 

sistema de l’automatització del Bombeig. 

4.2.-Visió general 
L’estructura del sistema d’automatització es la següent: 

 

 

Les funcions de l’estació de Bombeig són les següents: 

Captació i generació de dades tant analògiques (transductors de nivell  

d’ultrasons, transductors de pressió i cabal) com les digitals (Alarmes: tèrmic, 

defecte elèctric, intrusisme, ...) 

Ordres digitals. En general donades sobre màquines, com marxa, atur, obrir, 

tancar, rearme en el cas de tindre vàlvules o bombes... 

Les ordres i consignes poden ser enviades des del centre SCADA o bé des de la 

pròpia estació (quant l’operador introdueix el seu password i actua manualment 

l’equip) 

Codis d’accés per controlar l’alarma d’intrusisme. Actualment es disposa de 9 

codis d’accés diferents. 

 

4.2.1 Elements generals 

 
L’estació consta dels següents elements: 

4.2.1.1 Armari elèctric de control i potencia 

Està equipat amb els següents elements principals 

• Elements de maniobra i proteccions elèctriques, contactors, 

magnetotèrmics, Fusibles, Tèrmics, etc.. 

• Autòmat/ PLC  amb targetes d’E/S. Que és el que fa la captació de les 

dades i porta el control de les maniobres i automatismes propis de 

l’estació. 

• Pantalla amb teclat Panel-View, on es veuen les dades del Bombeig i es 

donen ordres i consignes. 

• Connexió del PLC via Radio Modem (Modbus-rtu) i  ethernet (GPRS) per 

redundància, missatgeria “SMS” de alarmes i connexió remota per possibles 

reprogramacions del PLC. 

 

186



Consorci per a la Defensa de la conca del riu Besòs                                                                                                                                                                         PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ELÈCTRIQUES I DE C0NTROL                               

 

53/62 
 
 

4.2.1.2 Sistema de vigilància i seguretat. 

Compost per els següents elements: 

• Detector magnètic/ final de cursa de porta oberta. 

• Alarma sonora a la porta de l’armari elèctric. 

 

4.2.1.3 Instruments de mesura de procés 

Bàsicament dels següents tipus: 

o Transmissors de nivell tipus ultrasònic  

o Transmissors de cabal. 

o Analitzadors de xarxa elèctrica (Power Monitor) 

o Interruptors de Nivell per boia (AKO)  

o Interruptors de Nivell tipus forquilla vibrant (Endress  +   Hauser) 

o Cabalímetres electromagnètics (Endress + Hauser) 

 

4.2.1.4 Equips de control de procés 

o Vàlvules motoritzades. 

o Electrovàlvules 

o Bombes 

4.2.2 PLC/PANEL-VIEW 

 
Es defineixen els elements de control com els següents: 

o Autòmat: Sistema de control que gestiona, mitjançant una interfície físic 

els 

diferents elements de camp existents al Bombeig. 

o Panel View: Interfície d’operador (HMI) ubicat normalment a la superfície 

exterior de l’armari elèctric de control que serveix per interactuar amb el 

sistema de control (autòmat). Fa servir pantalles gràfiques i teclat per 

facilitar l’operació. 

o SCADA: Sistema de control centralitzat des del qual es poden comandar i 

supervisar tots els emplaçaments de la xarxa. 

4.2.2.1 Nivells de comunicació: 

a) Comunicacions entre SCADA central i Bombeig. 

A través del radiomodem connectat al scada (mestre de la xarxa Modbus) es 

consulten les dades de cada esclau (radiomodem connectat a cada  PLC dels 

bombaments), es llegeixen i s’envien les dades  i estats. 

La central s’adreça a cada estació mitjançant el numero d’esclau de cada 

bombeig. 

b) Comunicacions entre PLC i Panel View 

El Panel View conté les pantalles d’informació de la remota que l’usuari pot fer 

servir per veure les dades i donar les ordres. 

4.3.- Operació local 
En aquest capítol es descriuen individualment, les formes d’operació del equips 

controlats per el sistema de l’automatització de les estacions. 

 

4.3.1 Estructuració del PANEL-VIEW 
Des del bombeig, l’usuari pot accedir a veure les dades de l’estació i a donar 

ordres des del Panel View, la informació es veu a través de les pantalles de la 

següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

control 

Codi d’acces 

Menu 
principal 

Alarmes Usuari 
(codi  d’acces) 

Ajuda Temps 
sobrenivell 

Sinoptic 
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4.3.2 Funcionament d’elements 
Tots els elements de l’estació es controlen a través de l’autòmat tant en 

funcionament manual, com en funcionament automàtic. 

 

4.3.3 Formes de funcionament 

 

El pas d’automàtic a Manual i a la inversa es fa des del “teclat” i comporta que 

els elements funcionin de forma fixa (manual) o en funció d’uns automatismes 

programats en el PLC (automàtic). 

 

Els mateixos senyals d’aquest element es poden veure tant des de l’SCADA com 

del Panel View independentment que siguin en remot o manual (forçar - inhibir)  

però les ordres tan sols es poden donar o bé des de l’SCADA (sense operador al 

bombeig) o des del Panel View (amb el codi d’usuari) 

El canvi de remot a local es fa automàticament quant forcem, inhibim o declarem 

situació d’intervenció a l’equip. 

4.3.4 LOCAL/REMOT 
Per donar ordres a l’estació existeix una pantalla de control al Panel View. 

Les ordres Manuals podran ser donades només quant tenim el codi d’usuari 

introduït al panell. 

En REMOT sols admet ordres si el bombeig no te cap codi d’usuari present. 

 

El codi d’usuari representa a una empresa determinada i la seva entrada i sortida 

del bombeig quedarà registrada a la base de dades del scada. 

 

És important Resetear el codi d’usuari quan s’abandona l’estació per poder 

seguir comandant la instal·lació des de l’SCADA central. 

4.3.5 Presentació i codi d’acces 
Aquesta es la pantalla d’inici del Panel View . A més de la presentació, té la 

missió de permetre l’accés a la mateixa, únicament al personal autoritzat, 

mitjançant un codi d’accés  

 

 

Al entrar a l’estació i activar-se el detector de presència es dispara l’alarma 

sonora. 

. 

Existeixen 9 codis diferents. 
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Una vegada introduït el codi apareix directament la pantalla “MENÚ” quedant 

deshabilitat el sistema d’anti-intrusió, la alarma s’aturarà.  

Al sortir de l’estació s’haurà de tornar a la pantalla de USUARI per resetear el 

codi d’usuari. 

 

L’SCADA central disposarà de d’informació: 

- Presencia no autoritzada a l’estació de bombeig  “xx” que farà registre 

d’alarma. 

- Operador a l’estació “xx” que s’enregistrarà per tenir l’historia de presencies 

a l’estació. 

 

 

4.3.6 Pantalla de menú 
La pantalla menú, permet triar a quina pantalla ens volem dirigir situant el cursor 

sobre la pantalla desitjada, mitjançant tecles de moviment amunt i avall i polsant 

“intro”. 

 

A més, dona informació bàsica sobre l’hora i data.  

4.3.7 Pantalla Sinòptic 
 

 

Cada estació disposa d’un sinòptic que permet visualitzar de forma general, els 

estats generals de la mateixa. 

 En determinades estacions, donades les possibilitats gràfiques del Panel View i 

la quantitat d’equips a controlar, no es possible la representació global en una 

sola pantalla, per lo que es necessària la segregació en diferents pantalles. 

 

   Bomba aturada 

   Bomba en marxa (intermitent en avaria) 

   Interruptor de nivell (boia) sense nivell 

   Interruptor de nivell (boia) amb nivell 

  

Reixa aturada 

189



Consorci per a la Defensa de la conca del riu Besòs                                                                                                                                                                         PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ELÈCTRIQUES I DE C0NTROL                               

 

56/62 
 
 

  

Reixa en marxa (intermitent en avaria) 

   Intervenció    

 

 

4.3.8 Pantalla alarmes 
A la pantalla d’alarmes es visualitzen totes les alarmes genèriques de l’estació 

que es trobin activades. 

 

 

La relació de possibles alarmes és la següent: 

o MAGNETOTÈRMIC DE POTÈNCIA. Disparada de Magnetotèrmic 

general d’alimentació a l’armari. 

o FALLADA TENSIÓ ESCOMESA. Errada tensió de xarxa elèctrica 

d’alimentació a l’armari elèctric. 

o MAGNETOTÈRMIC 220 Disparada de magnetotèrmic maniobra 

(220Vca per comandament). 

o TEMPERATURA ALTA. Sobretemperatura a l’interior de l’armari elèctric 

o SOBRETENSIONS. Protector contra sobretensions avariat i, per tant, 

incapaç de suportar una nova sobretensió 

o MAGNETOTÈRMIC SAI. Disparada de magnetotèrmic alimentació a/de 

SAI 

o FALLADA SAI Avaria a la SAI. 

o BATERIA SAI. Bateries de SAI baixes. 

o FALLO HUB. Fallada de Switch de comunicacions 

o MAG. ED. Disparada de magnetotèrmic d’alimentacions a mòduls 

d’entrades digitals. 

o MAG. SD. Disparada de magnetotèrmic d’alimentacions a mòduls de 

sortides digitals. 

o MAG. EA. Disparada de magnetotèrmic d’alimentacions a mòduls de 

entrades analògiques. 

o BATERIA BAIXA PLC. Bateria de PLC baixa. 

o   DEFECTES EQUIPS. Qualsevol defecte de Qualsevol equip. 

 

4.3.9 Dades elèctriques – POWER MONITOR 
 

Es visualitzen les principals dades elèctriques de les estacions de bombament, 

• Intensitat de corrent de fase i mitja. 

• Tensions simples i mitja 

• Potència activa i reactiva 

• Energia activa i reactiva 

• Factor de potència 

• Freqüència 
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4.3.10  Dades de cabal 
A la pantalla de detall de cabal es mostra el cabal instantani, l’acumulat i anterior, 

així com el defecte elèctric del senyal. 

L’única alarma que es genera és la de defecte elèctric del senyal provinent del 

cabalímetre. 

 

Defecte elèctric. Indica avaria al transmissor de cabal. 

4.4.- Taula d’equips de bombeig amb les seves senyals-descripció dels 
senyals  
 

ARMARI: Conté els senyals digitals dels quadres elèctrics 

magnetotèrmic potencia  

relé tensió escomesa  

magnetotèrmic 220v  

magnetotèrmic entrada SAI  

magnetotèrmic entrades digitals  

magnetotèrmic sortides digitals  

magneto. entrades analògiques  

magneto. sortides analògiques  

sobretensions  

alarma temperatura  

fallo SAI  

alarma bateries SAI  

fallo HUB  

resum alarmes  

BOMBA: Bomba centrífuga 

entrada fora de servei bomba (intervenció) 

entrada confirmació engegador bomba  

bomba en automàtic  

entrada confirmació contactor bomba  

defecte elèctric consum bomba  

defecte elèctric temperatura bomba  

alarma vàlvula tancada amb bomba en marxa  

alarma temperatura alta bomba  

resum alarmes  

entrada fallada engegador bomba  

entrada magnetotèrmic potència bomba  

alarma consum mínim bomba  

alguna falla confirmació marxa bomba  

alarma consum màxim bomba  

entrada aturada d’emergència  

tèrmic bomba  

en automàtic sense alarmes  

marxa per automàtic  

bit auxiliar automàtic per grup  

confirmació marxa bomba  

rearme alarmes bomba  

ordre marxa  

ordre panel marxa bomba  

ordre panel reset hores  

ordre panel aturar bomba  

ordre panel automàtic bomba  

ordre panel rearme alarmes bomba  

sortida marxa engegador  

sortida marxa contactor  

sortida rearme tèrmic bomba  

comptador hores en funcionament bomba  

consum bomba  

Temperatura bomba  

CABAL  

Cabal de canonada , indicació analògica, totalització per polsos digitals  
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defecte  

magnetotèrmic  

acumulat avui  

acumulat ahir  

NIVELL  

Nivell dipòsit  

POWER MONITOR: Analitzador de xarxes 

Error comunicació amb Power Monitor  

Tensió composta  

Corrent línia 1  

corrent línia 2  

Corrent línia 3  

Corrent mitja  

Potència activa  

Potència reactiva  

Factor de potència  

Freqüència  

Energia activa 

Energia activa  

Energia reactiva  

Energia reactiva  

4.5.- Descripció de funcionament d’un bombament 
 

CONTROL D'ACCESSOS.-    

Despès de "n" minuts des de que es detecta la presència, el sistema ha de 

transmetre un missatge al mestre: 

 

a.- "presència no autoritzada al bombament" si no s'ha teclejat cap codi 

 

b.- segons el codi teclejat " l’usuari X, entra al bombament" 

                                                

c.- Quan torna activar el codi " l’usuari X, abandona el bombament" 

                                                 

d.- quan des de la descativació del codi (entrada) no es torna a activar ( sortida) 

en "nnn" minuts envai un missatge " l’usuari X, no ha abandonat el bombament 

en "nnn" temps" 

 

Teclejar o no un codi d'accés no restringeix en cap cas les opcions de maniobra 

sobre el OP 

 

VISUALITZACIÓ .-    

Per defecte la pantalla de visualització " tant si s’activa o no el codi" és la de 

control del bombament; on es veuran l’estat  dels equips i/o alarmes que hi 

pogués haver activades (p.e. avaria tal,  nivell alt-alt, etc) 

     

MODE MANUAL.- 

Es podrà forçar la marxa i la parada manual des de l’estació de bombeig, la 

EDAR de Bigues y la EDAR de Caldes. 

Les ordres remotes al bombeig quedaran fora de servei si existeix un usuari amb 

contrasenya en el bombeig, en aquest cas, l’operador que es troba en el 

bombeig te el control total, podrà desforçar i forçar a voluntat el funcionamient 

dels equips. 

Si no existeix operador donat d’alta amb password vàlid en el bombeig, 

s’admetrà les ordres donades remotament. 

 

PANTALLES.- 

Estarà activat el protector de pantalla (defecte) 

192



Consorci per a la Defensa de la conca del riu Besòs                                                                                                                                                                         PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ELÈCTRIQUES I DE C0NTROL                               

 

59/62 
 
 

Pantalla principal : es farà visible sempre que es pressioni una tecla 

predeterminada en qualsevol pantalla. 

Deurà incloure un resum de l’estat de tot del bombeig, marxa, paro, auto,averia, 

forçat de màquines, estat de nivell del pou  i la opció a donar el password de 

entrada y sortida, així com pas a altres pantalles. 

Pantalla hores de marxa: una pantalla per visualitzar les hores de marxa de cada 

equip. (se limitarà a 1 paraula 32700 el màxim acumulat per reduir comunicació) 

només es podrà realitzar reset de hores des de scada o mestre del bombeig i 

amb els privilegis corresponents al cap de planta. 

Pantalla amb històric d’alarmas (la que fa el programa del panell view) 

Queda oberta la possibilitat d’incluir les pantalles necessàries para fer el control 

del bombeig, visualitzar estats, etc. 

 

COMUNICACIÓ.- 

N555:0  ..............estat entrades 0-16 

N555:1................estat sortides 0-16 

N555:2................ordres de remotes a bombeig 

N555:3................bits de estat de bombeig a remotes (fallo elaborat, presència 
autoritzada o no autoritzada) 

N555:4................codi de usuari d’entrada (CCB-CONSORCI-DRENATGES-
EXPLOTACIO EDAR) 

Hores marxa equip 1 

Hores marxa equip 2 

5.- Proves i assaigs. 

 
 

Un cop executats els treballs i abans de ser recepcionats per la propietat s’han 

d’executar un seguit de proves i assaigs que han de quedar reflectits en els 

corresponents documents de control. Aquest document han d’estar executats pel 

contractista i signats per tots els integrants en l’obra (Contractista, Supervisió 

d’Obra i Propietat). 

 

Els originals d’aquest documents s’han d’adjuntar en la documentació 

As-Built que s’ha de lliurar un cop finalitzada l’obra. 

 

• Totes les proves i verificacions, tant d'execució com de funcionament, seran 

realitzades pel contractista, d'acord amb les indicacions de la Direcció d'obra, 

deixant constància per escrit de la data, de les operacions realitzades i dels 

resultats obtinguts. Aquest document haurà de portar la indicació "Vist i Plau" 

de la Direcció d'obra. 

• Les presents instruccions son directrius generals per a les relacions entre 

Responsable o el Supervisor del muntatge de la Direcció d'obra i els tècnics 

del contractista qui tindrà la responsabilitat del funcionament correcta de la 

instal·lació, força, enllumenat, xarxa de terres, posada en funcionament dels 

cables elèctrics i de tots els quadres i equips instal·lats. 

• L'instal·lador haurà de facilitar els operaris necessaris per a realitzar els 

assaigs requerits per la Direcció d'obra. 

• La direcció i la responsabilitat d'aquests assaigs estaran a càrrec de 

l'instal·lador. 

 

L'instal·lador serà responsable dels defectes que puguin atribuir-se a la 

instal·lació o materials subministrats per ell. 
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4.1.- Instruments i equips per a la inspecció i proves. 
 

Entre els equips necessaris per a realitzar les proves i que hauran de ser 

subministrades per l'instal·lador, podem destacar: 

 

• Voltímetres i amperímetres. 

• Transformadors de tensió i d'intensitat necessaris per a la mesura en 

diferents punts. 

• Amperímetre de pinça. 

• Ohmmetres. 

• Compta – revolucions. 

• Mesurador d'aïllament de 500V i 1000 V. 

• Mesurador de rigidesa dielèctrica. 

• Comprovador de diferencials, amb indicació del temps de dispar 

(generador de mA). 

• Equips de comunicació. 

• Mesuradors de resistència de terra. 

• Decibelímetres. 

• Luxómetres per a mesurar el nivell d'enllumenat. 

• Equip de càrrega simulada per a tarat i assaigs de relés. 

• Indicador de sentit de les fases i camp giratori. 

• Generadors de senyals analògiques (0..20 mA), actives i pasives. 

• Bombes de pressió amb manòmetre calibrat. 

• Banys d’oli amb termòmetre calibrat. 

 

El fet de que algun equip necessari per realitzar algun assaigs o prova 

no es trobi reflectit en aquesta llista no eximeix al Contractista de la 

obligació de disposar d’ell i fer-lo servir en les proves necessàries, 

sense que per això es pugui reclamar cap càrrec addicional. 

4.2.- Armaris elèctrics. 
 

Es generaran unes fitxes que contindran tots els elements de control i supervisió, 

així com les proves fetes, en quines condicions i amb quins resultats. 

 

Un cop l’armari acabat, es procedirà a: 

 

• Comprovar el correcte connexionat i etiquetat de tota l’aparamenta, els 

instruments, els equips, els cables, ... 

• Neteja de tot l’armari. 

• Comprovarà el parell de tots els cargols que formen l’armari, posant especial 

atenció al cargols que subjecten i uneixen els embarrats elèctrics. 

• Revisar tots els acabats de pintura, comprovant que els punts on s’han 

produït talls (forats per selectors, Panel-View, talls d’embarrats, ...) estan 

correctament tractats amb anti corrosiu.  

• Comprovar tensions, corrents i potències dels diferents elements de maniobra 

(transformadors, fonts d’alimentació, ...). 

• Comprovar la maniobra i el connexionat de totes les entrades i sortides dels 

autòmats, verificant les maniobres amb tensió. 

• Comprovar el correcte funcionament de tots els diferencials, injectant els mA 

de tarat i prenent nota del temps de dispar. 

• Realitzar l’assaig de rigidesa dielèctrica (s’aplicarà una tensió de 2500 Vac, 

50 Hz, durant un minut), desconnectant tots els equips electrònics. 

• Comprovar la mesura d’aïllament entre si i contra massa dels circuits 

principals amb un equip megger de 500V.  

4.3.- Cables. 
 

Tots els cables un cop han estat instal·lats es procedirà a realitzar una prova de 

la resistència d’aïllament. Per la qual cosa es desconnectaran dels dos extrems, 
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s’aïllarà del terra una de les puntes i a través de l’altre i amb el suport d’un equip 

megger de 500 V es realitzarà la lectura d’aïllament entre tots els conductors, dos 

a dos, i entre cada conductor i el terre. 

 

El valor d’aïllament ha de ser com a mínim 0’5 vegades el valor de la resistència 

mitja en el laboratori del fabricant. 

 

Amb aquesta informació es generarà una fitxa per cable, en la qual hi haurà la 

informació següent: tag del cable, de on a on va, longitud, secció i valors 

d’aïllament de cada un dels conductors. 

 

4.4.- Instrumentació. 
 

Es procurarà comprovar tots els elements de la instrumentació des de l’origen de 

la unitat que mesura cada equip. En cas de no ser possible (a determinar i 

justificar pel Contractista a la Supervisió d’Obra) es farà servir un simulador de la 

senyal a comprovar (4..20 mA, PT100, termoparell, transmissor de pressió, ...). 

 

• Transmissor de pressió, es farà servir una bomba amb manòmetre 

local calibrat per generar la pressió de treball. Es comprovarà la senyal 

al 0, 10, 50, 90 i 100%, prenent nota del valor del manòmetre, del valor 

de l’instrument i de la variació obtinguda. 

• Transmissor de temperatura,  es submergirà la sonda en un bany d’oli 

i es comprovarà la senyal al 0, 10, 50, 90 i 100% contrastant el valor 

amb el del termòmetre calibrat i prenent nota del diferents valors i de la 

variació. En cas de no poder disposar la sonda en un bany d’oli s’haurà 

de simular el valor de la PT100 i comprovar el convertidor en els 

mateixos punts anteriors. 

• Transmissors de nivell ultrasons,  s’ajustarà la senyal analògica fent 

rebotar la senyal d’ultrasons a 0, 10, 50, 90 i 100% del valor de tarat de 

l’instrument. Es pendrà nota de la distància real, la distància de 

l’instrument i la variació obtinguda. 

4.5.- Motors. 
 

Cada vegada que s’instal·la o es connecta un motor existent el contractista haurà 

de realitzar un seguit de proves: 

 

• Verificar la resistència d’aïllament dels debanats del motor, per la qual cosa 

es farà servir un megger de 500V. 

• Comprovar el sentit de gir del motor. 

• Prendre mesura de la corrent real de consum del motor en cada una de les 

fases. 

• Verificar el valor de la tensió a bors dels motor un cop el motor està en servei. 

• Verificar la connexió dels motors de doble tensió (Y, ∆). 

4.6.- Instal·lació de terres. 
 

Les inspeccions i proves a realitzar son les següents: 

 

• Verificar si totes les connexions estan perfectament realitzades i d'acord amb 

les instruccions i normes indicades en els plànols del projecte. 

• Verificar les mesura de protecció mecànica efectuades a la xarxa i als 

elèctrodes. 

• Desconnectar cada elèctrode de terra i mesurar amb un mesurador la seva 

resistència de terra. 
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• Connectar tots els elèctrodes a la xarxa de terres i mesurar la resistència de 

terra el valor de la qual no ha de sobrepassar el valor estipulat en les normes 

vigents. 
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 
 
 
A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
Import de la licitació: 84.578,62 euros (IVA exclòs) 
Total estimat: 84.578,62 euros (IVA exclòs) 
 
B.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
 
Pressupost de licitació: 84.578,62 euros (IVA exclòs) 
 
C.- TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Tres (3) mesos 
 
D.- GARANTIA DEFINITIVA 
 
5% de l’import d’adjudicació (sense IVA) 
 
E.- TERMINI DE GARANTIA 
 
Un (1) any 
 
F.- CONTRACTE 
 
Classe: administratiu atorgat en nom del Consorci Besòs Tordera 
 
G.- REVISIÓ DE PREUS 
 
No s’han admet 
 
H.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS 
 
No s’han admet 
 
I.- SOLVÈNCIA 
 
Vegeu article 1.9  
 
J.- CODI CPV SOBRE PROCEDIMENTS DE CONTRACTES PÚBLICS 
 
45315600-4 Instal·lacions de baixa tensió 
 
K.- IMPORT MÀXIM DE LES DESPESES DE PUBLICITAT 
 
900 euros 
 
L.- TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Ordinària 
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M.- SUBCONTRACTACIÓ 
 
Possibilitat: Si 
Límit: 60% 
S’exigeix: No 
 
N.- IMPORT DE L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
 
600.000,00 euros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

4/16 
 

 

1) DADES GENÈRIQUES: 
 
 
1.1)  Definició de l'objecte del contracte  
 
És objecte del present Plec la contractació promoguda pel Consorci Besòs Tordera de 
l’execució de les obres de “REPOSICIÓ INTEGRAL DEL CENTRE DE CONTROL DE 
MOTORS (CCM-R01) A L’EDAR GRANOLLERS”. 
 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del 
procediment, estan acreditats a l’expedient.  
 
1.3) Pressupost de licitació 

 
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 84.578,62 
euros (IVA exclòs). 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.  
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos 
al Plec de Clàusules Administratives Generals de la Diputació de Barcelona (en 
endavant PCAG), al qual el Consorci Besòs Tordera està adscrit. 
 
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de 17.761,15 euros. 
 
 
1.4) Valor estimat 
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 88 i concordants 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, és de 84.578,62 euros 
(IVA exclòs).  
 
 
1.5) Termini d’execució  
 
El contracte tindrà un termini d’execució de tres (3) mesos a comptar des del dia 
següent a la signatura del contracte. 
 
 
1.6) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecte a regulació 
harmonitzada, es durà a terme mitjançant: procediment obert i adjudicació mitjançant 
l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 
150 i 157 a 161 del TRLCSP.  
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1.7) Import màxim de les despeses de publicitat 
 
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la 
present contractació, que haurà d’abonar el contractista serà de 900,00 euros.  
 
 
1.8) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions 
 
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el 
termini que s’estableixi en l’anunci corresponent, en les oficines del CONSORCI 
BESÒS TORDERA, Av. Sant Julià, 241, 08403 Granollers; adreça electrònica: 
besos@besos.cat Telèfon: 938405270; fax: 938498842, de dilluns a divendres 
laborables, de 9 a 14 hores, podent ésser també enviada per correu. En aquest cas, la 
documentació s’haurà de lliurar abans de les 14 hores a l’Oficina de Correus i dins del 
termini màxim establert a l’anunci corresponent, havent-se d’anunciar la seva tramesa 
mitjançant fax/burofax al CONSORCI BESÒS TORDERA el mateix dia de la seva 
presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la 
presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies des de la data esmentada 
sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.  
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües 
cooficials de Catalunya, anar degudament signada pel licitador, ser original o 
degudament autenticada i haurà de presentar-se en tres sobres, dins de cadascun 
dels quals s’inclourà, en full apart, una relació numerada dels documents en ells 
inclosos, així com la pròpia documentació que es detalla a continuació: 
 
 

SOBRE NÚM. 1 
 
Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació de 
l’execució de les obres de “REPOSICIÓ INTEGRAL DEL CENTRE DE 
CONTROL DE MOTORS (CCM-R01) A L’EDAR GRANOLLERS presentada 
per ...……......." i haurà de contenir la documentació següent: 
         
 Relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les 

següents dades identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i 
adreça postal i electrònica, número de telèfon i de fax del licitador. 

 
 La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI 

o document que el substitueixi. Quan el licitador no actuï en nom propi o es 
tracti de societat o persona jurídica, a part del seu DNI haurà d’aportar 
l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per 
representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, 
si escau, de la societat o entitat  i/o aquella en què consti el darrer objecte 
social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte 
del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures 
abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre 
quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la 
capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de 
constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el 
corresponent registre oficial. 
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Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea 
hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que 
disposen els articles 58 i 72 TRLCSP, mitjançant la inscripció en els 
registres comercials o professionals que s’estableixen a l’annex I del 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre (endavant, 
RGLCAP).  
 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà 
de conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 TRLCSP. 
 

 Declaració responsable d’acord amb el model següent: 
 

"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi, (o 
en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons 
escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número 
de protocol.../o document, CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
........................, núm..........), declara responsablement que les facultats de 
representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides i 
no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració 
previstes als articles 54 a 84 TRLCSP; i que es troba al corrent del 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritzo al 
CCRB perquè pugui obtenir directament, davant de les Administracions 
competents, els certificats acreditatius del compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social de l'empresa licitadora. 
 

 SI   NO 
 
 
(Lloc, data i signatura del licitador)." 
 
 Acreditació de la solvència financera i econòmica del licitador en els 

termes de la clàusula 1.9) del present Plec. 
 
 Acreditació de la solvència professional o tècnica del licitador en els 

termes de la clàusula 1.9) del present Plec i/o de l’habilitació empresarial 
o professional que sigui exigible, si escau, en els termes de l’article 54.2 
del TRLCSP. 

 
 Certificat de la classificació i declaració responsable de vigència, si 

escau.  
 

 Certificat de la inscripció en el Registre d’empreses Acreditades de la 
Comunitat Autònoma on radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord 
amb el que disposa l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació al sector de la construcció. 

 
 Declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, en què 

assegura que disposa de recursos humans, en el seu nivell directiu i 
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productiu, que compten amb la formació necessària en prevenció de 
riscos laborals, així com d’una organització preventiva adequada a la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

 
 Declaració responsable de vigència de les circumstàncies que donaren 

lloc a la declaració, per part de l’Administració Tributària, d’exempció 
d’IVA, si escau. 

 
 Declaració responsable de reunir algun/s dels criteris de preferència en 

cas d’igualació en la puntuació de les ofertes, especificats en la clàusula 
1.11) d’aquests plecs, si escau. 

 
 Declaració responsable de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i 

Tribunals espanyols, cas de tractar-se d’empreses estrangeres. 
 
 En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran 

de presentar una declaració manifestant aquesta circumstància en els 
termes establerts en l’article 42 del Codi de Comerç.  

 
 En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió 

temporal, hauran de presentar una declaració manifestant aquest extrem 
amb indicació dels noms i circumstàncies dels integrants i la participació 
de cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris. 

 
Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la 
Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran 
eximides de presentar la documentació referida, a excepció de la garantia 
provisional i de la solvència financera i econòmica i professional o tècnica 
específica, si s’escau, si no consta en el Registre de Licitadors, sempre i quan 
aportin la diligència d’inscripció, la vigència màxima de la qual no hagi caducat; 
així com la declaració responsable que les circumstàncies reflectides a la 
diligència d’inscripció no han experimentat cap variació. 
 
 
SOBRE NÚM. 2 
 
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació 
que depenguin d’un judici de valor per a la contractació de l’execució de 
les obres contingudes en el projecte de “REPOSICIÓ INTEGRAL DEL 
CENTRE DE CONTROL DE MOTORS (CCM-R01) A L’EDAR GRANOLLERS 
presentada per .......……..." i haurà de contenir la documentació següent: 
 
 Relació numerada de la documentació inclosa. 
 
 Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un 

judici de valor a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 1.10) del 
present Plec. 
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SOBRE NÚM. 3  
 
Portarà la menció “Proposició econòmica i documentació tècnica relativa 
als criteris avaluables de forma automàtica per a la contractació de 
l’execució de les obres contingudes en el projecte de “REPOSICIÓ 
INTEGRAL DEL CENTRE DE CONTROL DE MOTORS (CCM-R01) A L’EDAR 
GRANOLLERS”, presentada per.............  i haurà de contenir la documentació 
següent: 
 
 Relació numerada de la documentació inclosa. 
 
 La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent: 
 
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en 
representació de l’empresa ..............,  CIF núm. .............., domiciliada a ........... 
carrer ........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides 
per optar a la contractació relativa a ......................................., es compromet a 
portar-la a terme amb subjecció al Projecte i al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, que accepta íntegrament, per la quantitat de 
……….……………….. euros, IVA exclòs. (La quantitat haurà d'expressar-se en 
lletres i xifres), i un termini d’execució de .....mesos  
 
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €. 
 
I, així mateix renuncia, cas que es plantegés controvèrsia jurisdiccional, al seu 
propi furt, sotmetent-se expressament als dels jutjats i tribunals de la ciutat de 
Granollers. 
 
(Lloc, data i signatura del licitador)." 
 
 
 Declaració responsable indicant la part del contracte a subcontractar, 

assenyalant l’import (parcial i total) i el nom o perfil empresarial que 
correspongui d’acord en allò que disposa l’article 227.2.a) del TRLCSP. 

 
 
1.9) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 

financera i professional o tècnica  
 
Solvència econòmica, financera i tècnica mínima i mitjans d’acreditació: 

 
En ser el pressupost inferior a 120.202,42 euros, IVA inclòs, l’acreditació de la  
solvència financera serà:  

 
 Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si escau, justificant de 

l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.  
 
 Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de 

negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com 
a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o 
d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura en què es disposi de les 
referències de dit volum de negocis.  
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Quan, per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències 
sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant 
qualsevol altra documentació presentada que sigui considerada com a suficient 
per l’òrgan de contractació. 
 

Els mitjans d’acreditació de solvència tècnica i professional seran: 
 

 Indicació del personal tècnic, integrat o no en l’empresa, participants en el 
contracte i les titulacions acadèmiques i professionals de l’equip.   

 
 Una relació dels principals treballs realitzats en els últims tres anys que inclogui 

import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests.  
 
 Declaració indicant el material i equip tècnic del que es disposarà per a 

l’execució dels treballs o prestacions, a la que s’adjuntarà la documentació 
acreditativa pertinent.  

 
 
1.10) Criteris a tenir en compte en l’adjudicació   
 
La selecció dels candidats que hauran de presentar oferta es realitzarà d’acord amb el 
següents criteris i sempre i quan hagin acreditat disposar de la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional mínima exigida: 
 

 Valoració Tècnica (Criteris que depenen d’un judici de valor) (40 punts)  
 
Els serveis tècnics del CONSORCI BESÒS TORDERA elaboraran un informe 
on es valoraran i puntuaran per a cada una de les propostes rebudes els 
següents aspectes de caire tècnic:  

 
QUADRE DE VALORACIÓ 

 
 
 
- Millores proposades i disseny del CCM. 
- Integració de materials a la planta (Mantenibilitat). 
- Planificació del treballs. 
- Grau de coneixement i experiència en activitats relacionades    
  amb el sanejament. 
- Programa de control de qualitat. 
- Coordinació amb l’operativa de la resta de la instal·lació durant 
els treballs a planta. 

Puntuació 
màxima 

 
10 
10 
10 
 

10 
10 
10 

Coeficient 
ponderació 

 
1,0 
0,6 
0,8 

 
0,4 
0,4 
0,8 

 
 
Per cada un dels aspectes considerats, a efectes de valoració s'adoptaran els 
següents criteris: 
 
 · A la millor proposta de totes les rebudes se li atorgaran 10,00 punts de puntuació 

absoluta. 
 · La resta de propostes es puntuaran proporcionalment a la millor, d'acord amb 

criteris quantitatius i/o qualitatius segons cada aspecte a puntuar. 
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Les propostes amb valoració tècnica global igual o superior a trenta (30,00) punts, 
prenen com a màxim les cinc (5) de major puntuació, seran sotmeses a valoració 
econòmica. 
 

 Valoració econòmica (Criteris avaluables de forma objectiva) (60 punts) 
 
Es valoraran les ofertes presentades atenent a la següent formula creixent (a més 
baixa, més puntuació): 
 
           61 * B 
  P= ---------------  
          0,5 + B 
 
Essent: 
P: puntuació 
B: % de la baixa de l’oferta 
 
Serà causa d’exclusió, la presentació d’ofertes a l’alça. 
 
La valoració total resultarà de la suma de les valoracions tècnica i econòmica. 
 
A la vista de l'informe previ emès pels Serveis tècnics sobre la documentació 
presentada pels licitadors, la Comissió formularà la proposta d'adjudicació del concurs 
a la proposició que reuneixi les característiques més avantatjoses o proposarà la 
conveniència de declarar desert el concurs. 
 
 
1.11) Variants    
 
 Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
 
1.12) Garantia definitiva 
 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, 
IVA exclòs. 
 
 
1.13) Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i 
la normativa aplicable.  
 
 
1.14) Modificació del contracte 

 
No es preveu la modificació del contracte. 
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1.15) Règim de pagament 
 
El contractista presentarà una única factura a l’acabament de l’obra i el seu pagament 
es realitzarà prèvia conformitat dels Serveis Tècnics, sens perjudici que se li pugui 
exigir la presentació dels TC1 i TC2 del personal destinat a l'execució del contracte, 
als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves 
obligacions amb la Seguretat Social. 
 
 
1.16) Revisió de preus 
 
No s’admet la revisió de preus. 
 
 
1.17) Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 237 del 
TRLCSP, les següents: 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per 

contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als 
presents plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri del CONSORCI 
BESÒS TORDERA puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic. 
 

- L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa 
la clàusula següent, referida a les penalitzacions. 

 
- La no presentació, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el 

Treball dins del termini establert en la clàusula 2.9) d’aquest Plec; així com la no 
realització de les esmenes que, per raó de defectes u omissions se li facin avinents 
dins del termini que estableix la mateixa clàusula. 

 
 
 
1.18) Penalitzacions  
 
El contractista està obligat a complir el contracte dintre del termini assenyalat per a la 
realització del mateix, així com dels parcials assenyalats per a la seva execució 
successiva. 
 
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment del termini total, el CONSORCI BESÒS TORDERA podrà optar 
indistintament per a la resolució del contracte o per la imposició de penalitzacions.  
 
Cas que el CONSORCI BESÒS TORDERA opti per la no resolució del contracte, 
s’imposaran al contractista les penalitzacions següents: 
 
 per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà: 
 

 una penalització diària en la proporció de 0,20 per cada 1.000 euros del preu 
del contracte. 
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Cada vegada que les penalitzacions per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del 
preu del contracte, el Consorci Besos Tordera  estarà facultat per a procedir a la 
resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposicions de 
noves penalitzacions. En cap cas, les penalitzacions per falta de compliment del 
termini previst no podran excedir del vint por cent (20%) del pressupost total, per el 
que un cop arribat a aquest límit màxim el CONSORCI BESÒS TORDERA podrà 
resoldre el present contracte. 
 
 
1.19) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a 
comptar des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte. 
 
 
1.20) Termini de garantia del contracte 
 
Es fixa un termini de garantia d’un any (1 any) a comptar des de la data de recepció i/o 
conformitat de la prestació contractada.  
 
 
1.21) Cessió 
 
El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del 
contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa del CONSORCI BESÒS 
TORDERA, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 226 del TRLCSP. 
 
 
1.22) Subcontractació 
 
El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, 
fins al 60% de l’import d’adjudicació, mitjançant comunicació prèvia i per escrit al 
CONSORCI BESÒS TORDERA del subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els 
requisits assenyalats a l’article 227 del TRLCSP així com les previsions de la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 
 
 
1.23) Confidencialitat de la informació 
 
D’acord amb l’art 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 
coneixement de la informació de referència.  
 
De conformitat amb l’art. 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar 
la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial. 

 
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té 
caràcter confidencial. 
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1.24) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, pel projecte, pel Plec de Clàusules Administratives 
Generals de la Diputació de Barcelona, al qual es troba adscrit el CONSORCI BESÒS 
TORDERA, pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la seva normativa de desplegament, 
així com per la resta de normativa legal aplicable. 
 
A efectes judicials, el CONSORCI BESÒS TORDERA i el contractista, amb renúncia al 
seu propi fur i domicili, si fos un altre, se sotmeten expressament a la jurisdicció 
contenciosa-administrativa i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de 
Granollers. 
 
 
1.25) Domicili a efectes de notificacions 
 
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de 
forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal 
d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present 
contractació serà el que figuri en el contracte corresponent. 
 
 
1.26) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel 

licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa 
 
El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, abans de 
l’adjudicació, haurà de constituir la garantia definitiva, si escau, i presentar els 
documents que li siguin requerits en els termes previstos en la documentació 
contractual i en la seva oferta i, en particular, els certificats acreditatius de trobar-se al 
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, si 
escau, dins del termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció 
del dit requeriment, llevat que els dits documents constin actualitzats al Registre de 
Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat o 
hagi autoritzat el CONSORCI BESÒS TORDERA per obtenir de forma directa la seva 
acreditació. 
 
Durant el mateix termini, caldrà que la documentació que acrediti la representació i les 
facultats del dit licitador –llevat que estigui inscrit al Registre de Licitadors de la 
Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat- sigui validada per  la 
Secretaria General del CONSORCI BESÒS TORDERA.  
 
 
1.27) Formalització del contracte 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del 
TRLCSP. 
 
 En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari 

s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 
dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de 
l’adjudicació. 
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En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà 
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
La no formalització del contracte per culpa del contractista dins del termini esmentat 
pot donar lloc a la resolució del contracte. 
 
 
1.28) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals i 

mediambientals del contractista 
 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les 
persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva d’homes i dones, fiscal, de protecció de 
dades personals i en matèria mediambiental. 
 
 
1.29) Assegurances 
 
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
per un import mínim de 600.000,00 euros.  
 
 
2) DADES ESPECÍFIQUES: 
 
 
2.1) Lloc de prestació dels treballs 
 
El lloc fixat per a la prestació dels treballs objecte del contracte és l’EDAR Granollers. 
 
 
2.2) Programa de treball 
 
El contractista haurà de presentar un programa de treball, d’acord amb les previsions 
establertes en el Plec General, en el qual s’indicaran els terminis i la progressió en que 
es realitzaran els treballs.  
 
2.3) Protecció de dades de caràcter personal  
 
El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les 
contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de 
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 
de desembre. 
 
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i 
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa del  
CONSORCI BESÒS TORDERA. En el cas que el personal vinculat a l'empresa 
adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter 
personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les 
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dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de 
l'activitat o servei prestat. 
 
 
2.4) Responsable del contracte 
 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 52 
TRLCSP, al responsable del serveis tècnics del Consorci Besòs Tordera.   
 

El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, 
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador. 
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en 
quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que 
tinguin representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin 
administradors. 

 
 
2.5) Direcció i instruccions per a l’execució i compliment del contracte 
 
El CONSORCI BESÒS TORDERA per mitja de la Direcció dels treballs, efectuarà la 
inspecció, comprovació i vigilància, per a la correcta realització dels treballs 
contractats, ajustant-se al que disposa els plecs de condicions que regeixen per 
aquest contracte. 
 
El Delegat dels treballs del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeixi el 
Director dels treballs, amb experiència acreditada en treballs similars als que són 
objecte d’aquest contracte. 
 
 
2.6) Pla de seguretat i salut 
 
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en 
aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els 
termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant 
l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals 
aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de 
l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants. 
 
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a 
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf 
anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que 
consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del 
contracte a què es refereix el present Plec. 
 
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els 
articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 
d’octubre, així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta 
matèria de la direcció facultativa i del CONSORCI BESÒS TORDERA. 
 
El contractista haurà de presentar dos exemplars, en el moment de la signatura del 
contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball  haurà de ser informat pel tècnic 
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competent en matèria de seguretat i salut, i elevat a l’Òrgan de Contractació competent  
per a la seva aprovació.  
 
Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia dels 
tècnics del CONSORCI BESÒS TORDERA, es requerirà al contractista, perquè en un 
nou termini de 15 dies hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin. 
 
 
2.7) Inici d’obres 
 
Les obres començaran oficialment al dia següent de la signatura del Contracte. 
 
 
2.8) Legalització de les instal·lacions 
 
Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per 
formalitzar l’acta de recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les 
instal·lacions davant dels serveis territorials d’indústria de la Generalitat, la qual cosa 
implica la redacció dels projectes corresponents de legalització de les instal·lacions 
contingudes en el projecte i dirigir-ne l’execució. Les despeses ocasionades per les 
esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats...) són a càrrec 
del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació. Tots els 
permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts per 
l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds 
respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals. 
 
 
2.9) Senyalització de les obres 
 
El contractista està obligat a instal·lar les senyals que calguin per a indicar l’accés a 
l’obra, la circulació en la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill degut 
a la marxa d’aquests, tant en la zona com al seu límit i voltants: així com, a complir les 
ordres de la Direcció i a sufragar les despeses relatives a la senyalització.  
 
Granollers, 02 d’agost de 2016 
 
 
 
 
 
 
Manuel Ramal Mata       Faig constar que estic  
Secretari General     conforme amb les setze (16)  
       planes d’aquest Plec. 
 
       Granollers, ....................................... 
 
 
 
 
       El contractista 




