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1. PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

1.1 Objecte 

El present PLEC DE CONDICIONS té per objecte la regulació dels treballs dels diferents 

oficis que intervenen per a la total realització del Projecte, detallats en la Memòria i 

Plànols als que acompanya. 

 

L’instal·lador s'ajustarà al present PLEC DE CONDICIONS i en el seu defecte al PLEC DE 

CONDICIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ARQUITECTURA, complint sempre les 

normes de bona execució i totes les indicacions i/o modificacions parcials que la Direcció 

Facultativa consideri necessàries. 

 

La utilització per part de l’instal·lador de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no 

relleva a l’esmentat Instal·lador de les seves obligacions i responsabilitats. Ha de 

proporcionar tots els materials necessaris per a la realització de les obres (bastides, 

encofrats, eines, etc.) en disposició de ser utilitzats en qualsevol moment en condicions de 

total seguretat. 

 

1.2 Interpretacions i aclariments al projecte 

L’instal·lador tindrà l'obligació de posar de manifest davant la Direcció Facultativa de l'obra 

qualsevol omissió o contradicció que figuri en el projecte. En cap cas es podrà suplir la 

manca directament i sense autorització expressa. 

 

Qualsevol aclariment o interpretació sobre el Projecte o el procés d'execució són 

competència exclusiva de la Direcció Facultativa. 

 

1.3 Modificacions 

S'advertirà amb suficient antelació qualsevol modificació que la propietat desitgi introduir, 

havent abans del seu inici, d'aprovar el pressupost complementari que s'origini, sempre 

que les noves unitats d'obra no figurin en el pressupost base inicial, doncs en aquest cas 

es liquidarà per amidament.  
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1.4 Direcció 

La direcció i control de la instal·lació correrà a càrrec del Director d'Obra que actuarà en 

representació de la Propietat. 

 

Tant la Direcció com la Propietat tindran lliure accés a la instal·lació i als tallers, 

magatzems o locals en que s'estiguin realitzant o emmagatzemant els materials que 

composaran la instal·lació. 

 

Així mateix les observacions i instruccions emanades de la Direcció es reflectiran en el 

llibre d'ordres o en escrits dirigits a l’instal·lador. 

 

1.5 Personal, càrregues socials, seguretat en el treball 

Tot el personal contractat per l’Instal·lador, haurà d'estar protegit per la legislació laboral 

vigent. Per això l’instal·lador entregarà els comprovants necessaris que acreditin aquest 

compliment. 

 

L’instal·lador ha de complir amb tot rigor la normativa de prevenció de riscos laborals i les 

disposicions de seguretat i salut. Així com el pla de seguretat prescriptiu. 

 

1.6 Mitjans auxiliars, proteccions i neteja 

L'import dels medis auxiliars necessaris per a realitzar els seus treballs seran del tot a 

càrrec de l'instal·lador. 

 

L’Instal·lador serà l'únic responsable de tots els seus materials, eines i medis auxiliars, pel 

que se'n cuidarà de la seva recepció i emmagatzematge en obra, havent-los de protegir 

adequadament dins de l'àrea reservada a ell. 

 

Un cop instal·lats els equips assumirà la responsabilitat de protegir-los adequadament fins 

a l'entrega total de la instal·lació. 

 

L’Instal·lador s'haurà de fer càrrec de totes les proteccions necessàries per a guardar 

equips, aparells o altres instal·lacions existents en les zones o àrees en que hagi de 

treballar. 
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Tot mal causat per l'actuació de l’Instal·lador haurà de ser reparat per la seva compte. 

 

L’Instal·lador haurà de mantenir netes totes les zones de treball on actuï, pel que haurà de 

procedir a la retirada de runes, restes de materials, embalatges, etc. periòdicament. 

 

La Propietat i Direcció podran en cas de desídia de l’Instal·lador, ordenar la neteja que 

correrà a càrrec d'aquest. 

 

Al finalitzar la instal·lació, l’Instal·lador, haurà de retirar del lloc dels treballs i àrees a ell 

reservades, tots els materials sobrants, runes i qualsevol article no instal·lat aportat per 

ell. En cas contrario i en un termini màxim de 5 dies la Propietat podrà considerar-lo com 

objecte abandonat i manar retirar-lo amb càrrec de l’Instal·lador. 

 

1.7 Plànols de muntatge, de detall i mostres 

L’Instal·lador assumeix el projecte adjudicat, i haurà de repassar i comprovar que la 

documentació rebuda s'ajusta a les condicions i exigències bàsiques de la instal·lació. 

 

Per ajustar l'obra i instal·lacions als treballs contractats, l’Instal·lador realitzarà els plànols 

de taller i muntatge que precisi, en base a les especificacions donades. 

 

Presentarà quatre còpies de cada plànol o document per a la seva aprovació per la 

Propietat i per la Direcció, dels materials i disseny, encara que serà de plena 

responsabilitat de l’Instal·lador, l'exactitud de les dimensions, cotes i incidències amb les 

obres i instal·lacions alienes a ell. 

 

De forma anàloga, l’instal·lador confeccionarà els plànols corresponents a treballs de 

paleta, rases, ventilacions, etc. necessaris per la realització de les instal·lacions. 

 

La direcció facultativa de l’obra queda autoritzada a demanar a l’instal·lador els plànols de 

detall que consideri oportuns. 

 

Seran responsabilitat de l’Instal·lador els retardaments que es produeixin en els treballs 

de la seva instal·lació, com a conseqüència d'una entrega tardana dels plànols esmentats. 
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Abans de la seva col·locació, l’Instal·lador presentarà mostres, catàlegs i demés 

documentació tècnica dels equips i components a instal·lar. 

 

Durant l’execució dels treballs, els plànols i esquemes d’obra seran corregits i completats, 

si calgués, i constituirien la base per a la realització, a càrrec de l’instal·lador, dels plànols 

definitius de l’obra, que hauran de correspondre exactament a la instal·lació final. 

 

Al finalitzar la instal·lació per a la recepció de la mateixa l’Instal·lador haurà d’entregar: 

- 3 jocs de còpies dels plànols i esquemes definitius de la instal·lació realment 

realitzada, adequadament enquadernats. 

- 1 còpia dels esquemes definitius d’obra, situats a l'interior de la sala de màquines, 

quadres i subquadres. 

- 1 còpia de tot el projecte complert en CD ROM. format .dwg. 

 

 L’instal·lador facilitarà, també, la documentació corresponent al materials (certificats, 

homologacions, etc.), llistat de recanvis i les peces recomanades, documentació tècnica i 

instruccions d'entreteniment dels diferents components. 

 

L’instal·lador confeccionarà tots els expedients de legalització de les instal·lacions que ho 

requereixin, els Visarà pel Col·legi Oficial i ho presentarà als Organismes Oficials (els 

visats i taxes seran a càrrec de l’instal·lador). 

Finalment presentarà les aprovacions o actes de posada en marxa oportunes. 

 

1.8 Muntatge 

S’exigeix una bona execució de les instal·lacions de manera què, si segons el parer de la 

direcció facultativa de l’obra , l’execució no és bona, l’instal·lador està obligat a refer els 

treballs, sense dret a indemnitzacions suplementàries. 

 

Els plànols del projecte indiquen la situació real o aproximada dels diferents elements 

(aparells, circuits, etc. ) de la instal·lació. No obstant això, la situació es fixarà sempre en 

el replantejament. 
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Les variacions que es presentin, respecte la situació i els recorreguts previstos, no seran 

objecte de suplements en el preu, sempre que s’hagin indicat a través del marcatge. 

 

Els treballs corresponents a feines de paleta caldrà que siguin marcats, amb la suficient 

antelació, i que s’adjuntin, si cal, els plànols i dibuixos que la direcció facultativa de l’obra 

consideri necessaris. 

 

Els farratges necessaris per muntar els seus equips seran subministrats per l’instal·lador, 

el qual haurà de lliurar-los degudament pintats amb una capa de protecció antioxidant, i, 

un cop instal·lats, caldrà fer una segona passada. 

 

Per al replantejament i l’execució del marcatge de la instal·lació, caldrà tenir en compte, 

molt particularment, les instruccions de la direcció facultativa de l’obra, de manera que 

quedi perfectament coordinada amb les altres instal·lacions. 

 

En tots els casos, les connexions s’efectuaran de manera que les soldadures o rosques 

quedin ben assegurades, durables, sense cap porositat o recremat, i amb possibilitats de 

revisió periòdica. 

 

No s’admetran esforços mecànics innecessaris superiors als normals dels propis tubs. 

 

Es senyalitzaran amb rètols denominatius les diferents línies generals i altres elements 

d’instal·lació, com ara vàlvules, etc. 

 

L’instal·lador haurà d'adaptar-se al pla de muntatge general de l’obra. La direcció d’obra li 

comunicarà les dates concretes d’acabament de les instal·lacions parcials, les quals es 

veurà obligat a complir. 

 

La propietat es reserva el dret d’eliminar les partides que cregui oportú, deduint-les del 

valor adjudicat i amb la possibilitat de contractar-les per compte propi. 

 

Estan incloses totes les proves o control de qualitat, execució, regulació i funcionament 

que la direcció de l’obra pugui sol·licitar. 
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1.9 Materials i modificacions 

Els materials i equips en que no s'especifiquin marques, models i tipus, hauran de ser de 

la millor qualitat en la seva classe respectiva. La Propietat i la Direcció Facultativa podran 

fixar al seu millor criteri l'esmentada qualitat en cas d'existir-ne varies. 

 

L’instal·lador facilitarà abans de la seva col·locació, la marca o nom del fabricant dels 

equips o elements que pensa utilitzar en obra, junt amb la documentació tècnica detallada 

que permeti analitzar-los degudament. Els materials instal·lats sense aprovació, correran 

el risc de ser rebutjats, encara que estiguin instal·lats. 

 

Quan un material o component vingui especificat amb marca, model o tipus, no es podrà 

substituir per un altre sense l’ aprovació de la Propietat i Direcció. Per l’autorització de 

l’autorització cal: 

1. Presentació de contratipus amb documentació amplia per al seu anàlisis i posterior 

aprovació de la Propietat i Direcció. 

2. Pressupost contradictori relatiu a la substitució amb tots els ajustaments precisos 

d’amidament i valoracions d'aquestes en comparació amb el pressupost acceptat. 

 

1.10 Proves i Assaigs 

El tipus i nombre de proves i assaigs a realitzar seran els següents: 

a. Els que dictin les normes 

b. Els que ordeni la Direcció Facultativa 

 

Un cop fixades les procedències dels materials, la qualitat d'aquests serà fixada 

periòdicament per assaigs, la freqüència dels quals fixarà el Director de les obres, el qual 

podrà realitzar-los per sí mateix, o si ho considera més convenient, mitjançant Laboratori 

Tècnic Homologat. 

 

L’instal·lador podrà presenciar les anàlisis, assaigs i proves que verifiqui el Director de 

l'obra, bé personalment o delegant en una altra persona. Si aquests són realitzats en 

Laboratori Homologat, el certificat emès pel seu Director donarà fe davant l’instal·lador. 
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Totes les despeses que s'originin amb motiu d'aquests assaigs, anàlisis i proves, fins un 

import màxim del ú per cent del pressupost de l'obra, seran per compte del l’instal·lador. 

 

En cas de que els resultats dels assaigs siguin desfavorables, la Direcció Facultativa 

podrà escollir entre rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar un control més 

detallat del material a examen. En aquest suposat el cost de l'assaig serà totalment a 

càrrec de l’instal·lador. 

 

A la vista del resultat dels nous assaigs, es decidirà sobre l'acceptació total o parcial, o el 

seu rebuig. Tot material que hagi estat rebutjat serà retirat de l'obra immediatament, llevat 

autorització expressa de la Direcció Facultativa. 

 

Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la Direcció 

Facultativa, podrà ser considerat com defectuós. 

 

1.11 Condicions per a la recepció 

Per tal de procedir la recepció de l’obra (sense que això eximeixi d'altres exigències no 

esmentades en aquest plec de prescripcions tècniques), hauran de complir-se els punts 

següents, amb càrrec al pressupost de l’instal·lador: 

� Lliurament i aprovació de la documentació prescrita en els paràgrafs anteriors. 

• Instruccions de funcionament simplificades. 

• 4 jocs de còpies dels plànols i esquemes definitius de la instal·lació realment 

realitzada. 

• 1 còpia de tot el projecte complert en CD ROM. format .dwg. 

• Documentació corresponent al materials (certificats, homologacions, etc.), llistat 

de recanvis i les peces recomanades, documentació tècnica i instruccions 

d'entreteniment dels diferents components. 

• expedients de legalització degudament tramitats. 

� Comprovació per la direcció d’obra del bon acabat dels treballs. 

� Resultat de: 

• Proves d'estanqueïtat, condensacions, drenatges, circulació de fluids, 

dilatacions i rendiment tèrmic satisfactòries segons Normativa. 

• Proves elèctriques, de control, funcionament i maniobra del sistema. 
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• Comprovació de la selectivitat de les instal·lacions. 

• Pèrdues de càrrega, sorolls, cops d'ariet i turbulències. 

• Comprovació de proteccions selectives. 

• Proves i assajos requerits per la direcció facultativa de l’obra. 

� Realització del cursos de formació necessaris, al personal de manteniment i usuari 

de les instal·lacions 
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

EE2B – Família EE2 

 

1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Calderes de biomassa, amb cos de planxa d'acer, col·locades.  
S'han considerat els tipus de calderes següents:  
- Calderes de peu que fan servir exclusivament pellets com a combustible  
- Calderes de peu que fan servir indistintament pellets o estelles com a combustible  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació de la caldera  
- Connexió al sistema d'alimentació de combustible  
- Connexió amb el circuit d'aigua  
- Connexió amb la xarxa elèctrica  
- Connexió amb el circuit de fums  
- Prova de servei  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Un cop situada en el seu emplaçament han de quedar connectades les diferents energies, 
de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la connexió de la caldera.  
Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de 
manteniment i neteja.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició: ± 20 mm  
- Aplomat: <= 5%  
Si va col·locada sobre paviment, el paviment ha de ser de material incombustible, 
impermeable, ha d'estar anivellat i ha d'haver-hi instal·lada una bonera sifònica.  
Les calderes s'han de col·locar sobre elements flexibles, de manera que no es transmetin 
sorolls i vibracions a l'estructura de l'edifici. 
 
2. Condicions del procés d’execució 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF.  
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu 
cas.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
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Les connexions enroscades o embridades han d'anar segellades amb cinta o junt 
d'estanquitat, respectivament.    
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar 
les rebabes que hi puguin haver.   
Les connexions dels equips i aparells a les canonades es farà de manera que entre el tub 
i l'equip no es transmeti cap esforç.  
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la 
seva unió.  
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en 
cas de reparació o substitució.  
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets 
antivibradors, filtres, etc. han d'instal·lar-se abans de la part desmuntable de connexió, 
cap a la xarxa de distribució. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3. Unitat i criteris d’amidament 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4. Normativa de compliment obligatori 

Real Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions 
Tèrmiques en els edificis i les seves instruccions tècniques complementàries. 
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1E4 – Família 1E 

 

1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Xemeneia col·lectiva de mòduls metàl·lics prefabricats per a la conducció dels productes 
de la combustió des de les calderes fins a la coberta de l'edifici.  
S'han contemplat els tipus de xemeneies següents:  
- Xemeneies per a l'evacuació dels productes de la combustió de calderes atmosfèriques  
- Xemeneies per a l'evacuació dels productes de la combustió de calderes estanques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Col·locació dels elements de suport de la xemeneia  
- Muntatge dels mòduls i unió i segellat amb els accessoris necessaris  
- Comprovació de la unitat d'obra  
- Neteja de la unitat d'obra i retirada de les restes d'embalatges, retalls, etc.  
 

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els suports han d'estar sòlidament fixats als paraments. La distancia màxima entre 
suports ha de ser inferior a 4 m.  
Les parts de la xemeneia que necessiten un manteniment o una inspecció periòdica han 
de ser accessibles.  
El nombre màxim de calderes connectades a una mateixa vertical ha de ser:  
- 10 en el cas de xemeneies equilibrades per a calderes estanques (xemeneies per a 
calderes estanques amb admissió d'aire pel mateix lloc que l'expulsió de fums)  
- 5 en el cas de xemeneies no equilibrades per a calderes estanques (xemeneies per a 
calderes estanques amb l'admissió d'aire per un punt diferent al de la descàrrega de fums)  
- 7 en el cas de xemeneies amb conducte secundari per a l'evacuació de fums de calderes 
atmosfèriques  
En qualsevol cas, només s'admet la connexió d'una caldera per planta.  
La xemeneia només es pot fer servir per a l'evacuació de fums de calderes. Només si 
podran connectar calderes del mateix tipus (atmosfèriques o estanques) i que facin servir 
el mateix combustible.  
La xemeneia ha de ser recta i vertical en tota la seva llargària. No hi ha d'haver 
escanyaments de secció a cap punt.  
La unió entre el tram vertical de la xemeneia i el conducte d'unió de la caldera es farà 
mitjançant un mòdul d'entroncament, que haurà de ser adequat al tipus de caldera.  
La base del tram vertical ha de disposar d'un mòdul de recollida de sutge, condensats i 
pluvials, proveït d'un registre de neteja i d'un drenatge que haurà d'estar connectat a la 
xara de sanejament. En el cas de calderes que funcionin en condicions humides, els 
condensats s'hauran de neutralitzar abans d'abocar-los a la xarxa de sanejament. En 
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xemeneies que donin servei a calderes estanques, aquest mòdul haurà de disposar d'un 
sistema de regulació de tir.  
A l'extrem superior del tram vertical es col·locarà un mòdul de remat que ha de fer també 
funcions d'aspirador estàtic.  
La xemeneia ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament 
de l'edifici, al que ha d'anar unida únicament a través dels ancoratges dissenyats per a 
permetre la lliure dilatació exterior en el cas de que aquesta tingués lloc.  
Les comprovacions de la unitat d'obra han d'estar fetes. Han de ser com a mínim les 
següents:  
- Verificació del marcat i designació de la xemeneia d'acord amb els requeriments de la 
instal·lació  
- S'ha de verificar que en el procés de muntatge de la xemeneia s'han seguit les 
instruccions del fabricant de la xemeneia i de la caldera, així com les indicacions 
establertes en la normativa vigent  
- Es comprovaran les obertures de ventilació dels locals a on estan instal·lades les 
calderes  
- Es comprovarà que la xemeneia s'ha dimensionat segons les especificacions de la 
normativa vigent  
- Un cop posades en marxa les calderes, i assolit un règim de funcionament estacionari, 
s'ha de comprovar que:  
     - Existeix el tir necessari  
     - La temperatura de sortida dels fums és inferior o igual a la classe de temperatura de 
la xemeneia  
     - L'estanquitat de la instal·lació als fums i als condensats  
     - La temperatura de la paret exterior es inferior als valors següents:  
 
| Material de la superfície | Temperatura màxima|  
| exterior | admissible (ºC) |  
 
| Metall nu (sense revestiment protector) | 70 |  
| Metall pintat | 80 |  
| Metall esmaltat | 86 |  
| Metall recobert de plàstic | 90 |  
 
       Aquestes comprovacions es faran d'acord amb la normativa vigent  
- S'ha d'emetre el corresponent certificat de posada en marxa un cop verificats els punts 
anteriors  
- S'han d'omplir les dades de la placa de la xemeneia  
 
2. Condicions del procés d’execució 

Abans de procedir a les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les 
especificades al projecte.  
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S'han d'aturar les feines quan es treballi a l'exterior i la velocitat del vent sigui superior a 
50 km/h, plogui o les temperatures es trobin fora de l'interval comprés entre 5ºC i 40ºC. Si 
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar 
les parts fetes.  
En cas d'interrompre les tasques de muntatge, es taparan els extrems per tal d'evitar 
l'entrada d'aigua i de brutícia. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no 
s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.  
El muntatge s'ha de fer d'acord amb les instruccions de la DT. del fabricant i les de la 
normativa vigent.  
La descàrrega i manipulació dels components de la xemeneia s'ha de fer de forma que no 
rebin cops.  
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
Per a fer la unió dels mòduls no s'han de forçar ni deformar els extrems. Les unions 
estaran fetes amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant. No es poden fer 
modificacions als elements de la xemeneia.  
Un cop acabada la col·locació de la xemeneia es procedirà a la retirada de l'obra de les 
restes d'embalatges, materials sobrants, retalls, etc.  
 

3. Unitat i criteris d’amidament 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
No s'inclouen en la unitat d'obra els conductes d'unió individuals entre les calderes i la 
xemeneia.  
 
4. Normativa de compliment obligatori 

 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)  

UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.  

UNE-EN 1856-1:2004 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1:  

himeneas modulares.  

UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte:  

Chimeneas modulares.  

UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. 

Parte:  

Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de calor.  
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EEUE – Família EEU 

 

1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Instal·lació de dipòsits d'inèrcia tèrmica, amb connexions roscades.  
S'han considerat els tipus de dipòsits següents:  
- Dipòsit d'inèrcia de planxa d'acer galvanitzat, amb aïllament de poliuretà rígid i 
recobriment exterior d'alumini  
- Dipòsit d'inèrcia de planxa d'acer galvanitzat amb aïllament de polietilè reticulat i 
recobriment exterior de plàstic  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Col·locació del dipòsit en el seu emplaçament  
- Neteja de l'interior dels tubs  
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les connexions hidràuliques  
- Prova de servei  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
 

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i 
fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, 
particularment quan compleixin funcions de seguretat.  
Les parts de l'equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d'estar 
situades en emplaçaments que permetin una accessibilitat plena.  
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat.  
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada.  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es 
pugui instal·lar i manipular.  
La prova de servei ha d'estar feta.  
Distància als paraments laterals: >= 15 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició: ± 20 mm  
- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm  
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm  
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2. Condicions del procés d’execució 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar 
les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats 
d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions 
s'ha d'interposar el material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i 
duradora, a la temperatura i pressió de servei.  
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la 
seva unió.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 

3. Unitat i criteris d’amidament 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 

4. Normativa de compliment obligatori 

Real Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions 
Tèrmiques en els edificis i les seves instruccions tècniques complementàries. 
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1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Instal·lació d’intercanviadors de calor col·locats.    
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Neteja de l’interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l’element 
- Fixació de l’aparell 
- Col·locació dels junts corresponents de l’aparell 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d’aigua sanitària 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS 

La instal·lació no ha de sobrepassar la pressió de disseny de l’intercanviador. 
L’aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva 
fixació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es 
pugui instal·lar i manipular. 
 
2. Condicions del procés d’execució 

Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb 
junt de material elàstic. 
Abans i després de l'intercanviador s'ha d’instal·lar una aixeta de pas, segons les 
especificacions del seu plec de condicions. 
Ha de tenir instal·lat: 
- Una aixeta de tancament 
- Una vàlvula de seguretat amb tub d’evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora 
superior de l’element que reculli l’aigua 
Entre la vàlvula de seguretat i l’intercanviador no ha d’haver instal·lada cap vàlvula de 
tancament. 
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per 
al seu manteniment. 
Tota superfície calefactora accessible per l’usuari ha d’ estar protegida si la seva 
temperatura exterior és superior a 90 ºC. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
L’instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. 
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama: ≥ 40 cm 
Distància als paraments laterals: ≥ 15 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
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L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat 
de les unions. 
 
3. Unitat i criteris d’amidament 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4. Normativa de compliment obligatori 

Real Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions 
Tèrmiques en els edificis i les seves instruccions tècniques complementàries. 
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E9G1 – Família 9G1 

 
1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Paviments de formigó vibrat sense additius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de l'armadura, si és el cas 
- Col·locació i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
 
CONDICIONS GENERALS 

No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no 
superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 
mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del 
paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. 
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que 
coincideixin amb els junts de retracció. 
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb 
una bola de 10 mm de diàmetre): >= 30 N/mm2 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: ≥ 0,9 x 
Fck. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix: ± 10% del gruix 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 5 mm / 3 m 
 
2. Condicions del procés d’execució 

El formigonat s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin 
segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 



Instal·lació d’un mòdul autònom per producció de calefacció amb caldera de biomassa    Plec de Condicions 

 
 

 
20 

 

 
3. Unitat i criteris d’amidament 

m3 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures ≤ 1 m²: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m²: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que 
comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4. Normativa de compliment obligatori 

Real Decret 2661/1998, de 11 de desembre, pel qual s’aprova la Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE). 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE RD 314/2006 de 17 de març. 
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E222 – Família E22 
 
1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb 
mitjans mecànics o amb utilització d'explosius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació  
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és  
el cas  
- Excavació de les terres  
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 
rasa, segons indiqui la partida d'obra  
 

CONDICIONS GENERALS:  

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un 
rebot a l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 
defecte, les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor: ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells: ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°  
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2. Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents:  
- Amplària: >= 4,5 m  
- Pendent:  
     - Trams rectes: <= 12%  
     - Corbes: <= 8%  
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%  
- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de 
fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir 
la qualitat del sol.  
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment 
que es pugui formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de 
material tou, etc., i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un 
recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni 
algun dels casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins  
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 
esllavissada  
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
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Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres 
veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en 
terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 
de suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 
mateixes existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos.  
 

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS: 

Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista 
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  
 
3. Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre 
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils 
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si 
s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat 
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
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4. Normativa de compliment obligatori 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decret 314/2006, de 17 de març, por el que se aprova el Codi Tècnic de la Edificació 
Part 2. Documento Bàsic de Seguridad estructural de ciments DB-SE-C.  
 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

*Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera.  

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 

Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento 

General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instal·lació d’un mòdul autònom per producció de calefacció amb caldera de biomassa    Plec de Condicions 

 
 

 
25 

 

EEU4 – Família EU4 
 
1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elàstica, de fins a 
1,4 m3 de capacitat, amb connexions roscades de 3/4”, 1”, 1” 1/2 i 2” 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l'element 
- Col·locació i fixació del dipòsit 
- Connexió al conducte 
- Prova d'estanquitat 
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS 

El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. 
El diàmetre interior de la canonada de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 
mm. 
Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o 
element que pugui interrompre o tallar el pas de l'aigua. 
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en l'esquema de la 
instal·lació. 
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. 
En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera que la 
sobrepressió en el dipòsit d'expansió, mai sigui superior a 0,5 bar. 
En el circuit hi ha d'haver un manòmetre. 
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada. 
El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o 
deformacions. 
La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum d'aigua de la 
instal·lació, al sobrepassar en 4 ºC la temperatura de treball. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es 
pugui instal·lar i manipular. 
Distància als paraments laterals: ≥ 15 cm 
Toleràncies d’instal·lació: 
- Posició: ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm 
 
2. Condicions del procés d’execució 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura. 
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L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub. 
La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el roscat de 
les unions. 
Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al 
conducte. 
 
3. Unitat i criteris d’amidament 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4. Normativa de compliment obligatori 

Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions 
Tèrmiques en els edificis i les seves instruccions tècniques complementàries. 
Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Equips a 
pressió i les seves instruccions tècniques complementàries. 
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EEU5 – Família EU5 
 
1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Termòmetres bimetàl·lics o de mercuri instal·lats en canonada. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb abraçadora 
- Amb beina roscada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i fixació de l'aparell a la canonada 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS 

El termòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva 
substitució amb l'equip funcionant. 
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la 
instal·lació. 
Ha de portar indicat de forma visible la temperatura màxima de servei. 
Ha d'estar ubicat on fàcilment es pugui veure la posició de l'escala indicadora del mateix. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
No pot estar col·locat a sobre o al costat de l'element que distorsioni les seves mesures 
com ara radiadors, difusors etc. 
 
2. Condicions del procés d’execució 

COL·LOCAT AMB ABRAÇADORA: 
La tensió de l'abraçadora ha de ser suficient per a la seva fixació. 
COL·LOCATS AMB BEINA ROSCADA: 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3. Unitat i criteris d’amidament 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4. Normativa de compliment obligatori 

Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions 
Tèrmiques en els edificis i les seves instruccions tècniques complementàries. 
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EEU6 – Família EU6 
 
1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Manòmetres d'esfera instal·lats roscats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i fixació de l'aparell a la canonada 
- Prova de servei  

 
CONDICIONS GENERALS 

Ha d'anar connectat a la xarxa. 
La pressió efectiva màxima de la instal·lació ha d'estar senyalada en l'escala del 
manòmetre i indicada de manera visible. 
Ha d'estar instal·lat en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que quedi ben fixat i 
el seu funcionament sigui el correcte. 
El manòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva 
substitució amb l'equip funcionant. 
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la 
instal·lació. 
Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors per ell 
mesurats. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 10 mm 
 
2. Condicions del procés d’execució 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions. 

 
3. Unitat i criteris d’amidament 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4. Normativa de compliment obligatori 

Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions 
Tèrmiques en els edificis i les seves instruccions tècniques complementàries. 
Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Equips a 
pressió i les seves instruccions tècniques complementàries. 
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EF11 – Família F11 
 
1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Instal·lacions de transport i distribució de fluids amb tubs d'acer negre, amb unions 
soldades , roscades o amb soldadura helicoïdal i la col·locació d’accessoris en 
canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment, encastats o al 
fons de la rasa. 
S’han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada 

en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 

instal·lació de bombeig, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden 

donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del 
seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat 
d'obra diferent.  

 
CONDICIONS GENERALS 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i 
no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de 
col·locar enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris 
roscats o soldats). 
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent 
enllaç de con elàstic de compressió. 
Les canonades per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de 
tenir un pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats. 
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La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passa-murs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passa-murs han de sobresortir >= 3 mm del parament. 
Dins del passa-murs no hi pot quedar cap accessori. 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a ≥ 300 mm de 
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 
 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 
En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra la oxidació i especialment evitar el 
contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro. 
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser ≥ 30 mm. Aquesta 
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de 
Soldar el suport al tub. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
 
Distància entre suports: 
 

DIÀMETRE DISTÀNCIA ENTRE SUPORTS 
Trams verticals Trams horitzontals 

1/8” 1,8 1,5 
1/4" 2 1,6 
3/8” 2,5 1,8 

1/2” – 3/4" 3 2,5 
1” 3 2,8 

11/4” – 2” 3,5 3 
21/2” 4,5 3,5 

3” 4,5 4 
4” – 5” 5 5 

6” 6 6 
 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA 

Els tubs han d'estar situats sobre un llit de recolzament que per als de diàmetre inferior a 
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30 cm (tubs <= 12") ha de ser de grava o sorra amb un gruix mínim de 15 cm; per a tubs 
de diàmetres superiors, el llit de recolzament ha de complir l'especificat en la DT. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit 
(en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable 
han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 
tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm 
 
2. Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb 
tefló. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'acollaran amb una clau dinamomètrica 
fins el valor indicat a la DT. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent 
d'olis i greixos i, finalment, aigua. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 
depuració bacteriològic després de rentar-la. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que 
presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 
la DF. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment 
adequat. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
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L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, 
pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o 
deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de 
fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar 
de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 
reparació. 
 
3. Unitat i criteris d’amidament 

TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col·locar. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 

 
4. Normativa de compliment obligatori 

Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions 
Tèrmiques en els edificis i les seves instruccions tècniques complementàries. 
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EFM2 – Família FM2 
 
1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Maniguets antivibrador col·locats entre les canonades i els equips. 
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 
- Maniguet antivibrador flexible d'acer inoxidable, col·locat superficialment i soldat per 

capil·laritat. 
- Maniguet antivibrador de cautxú EPDM col·locat superficialment i amb els extrems 

roscats. 
- Maniguet antivibrador de cautxú EPDM col·locat superficialment i amb els extrems 

embridats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra. 
- Muntatge en la seva posició definitiva. 
- Execució de totes les unions i soldadures necessàries. 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, restes de soldadura, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les unions han de ser estanques. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 
La distància entre el maniguet i els elements que l’envolten ha de ser suficient per 
permetre’n el muntatge i el desmuntatge. 
Els eixos del maniguet i de la canonada han de quedar alineats. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el maniguet. 
La presència del maniguet no ha de provocar alteracions apreciables en el règim hidràulic 
de la canonada. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició: ± 10 mm 
 
2. Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
S’ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
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com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3. Unitat i criteris d’amidament 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4. Normativa de compliment obligatori 

Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions 
Tèrmiques en els edificis i les seves instruccions tècniques complementàries. 
O l’específica a l’ús a què es destina. 
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EG22 – Família G22 
 
1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S’han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semi-llisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
S’han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L’estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

 
CONDICIONS GENERALS 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), 
ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha 
d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d’instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
 
ENCASTAT 

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix: >= 1 cm 
 
SOBRE SOSTREMORT 

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
 
MUNTAT SOTA D’UN PAVIMENT 

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
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El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), 
ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3 
Distància entre la canalització i la capa de protecció: >= 10 cm 
Fondària de les rases: >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm 
 
2. Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat 
per la DF. 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament 
aprovats per aquest. Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris que intervenen 
en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les 
restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa anivellant-lo amb una capa de sorra 
garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica 
(maons, plaques de formigó, etc.). 
 
3. Unitat i criteris d’amidament 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives 
en la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 
4. Normativa de compliment obligatori 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió del Ministeri de Indústria i Energia, aprovat pel 
RD 842/2002 de 2 d’agost. I les instruccions tècniques complementàries ITC-BT. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubs para instal·lacions elèctriques. Part 1: Requisits 
generales. 
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UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubs para instal·lacions elèctriques. Part 2-1: 
Requisits particulars para sistemes de tubs curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubs para instal·lacions elèctriques. Part 2-1: 
Requisits particulars para sistemes de tubes flexibles. 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubs para instal·lacions elèctriques. Part 2-4: 
Requisits particulars para sistemes de tubs enterrats. 
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EG31 – Família G31 
 
1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 
Instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió 
assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 

polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 

polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de 
baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS). 

- Cable trenat en feix de designació UNE RZ formant línies aèries. 
- Cables subterranis de designació UNE RFV. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Cables UNE RZ sense conductor neutre fiador per anar col·locats sense tensió sobre 

façanes i sostres. 
- Cables UNE RZ amb conductor neutre fiador per anar col·locats amb tensió sobre 

suports. 
- Cables UNE RFV per anar directament enterrats. 
- Cables UNE RFV, RV, RZ1–K per anar col·locats en tubs. 
- Cables UNE RV, RZ1–K per anar muntats superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas. 
- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. 
 
CONDICIONS GENERALS 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-
se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després 
de la seva instal·lació. 
 
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV-K o RZ1-K: 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 
pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes. 
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En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multi-conductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm 
 
CONDUCTOR UNE RV-K o RZ1-K COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar 
alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al 
projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ: 

Els empalmaments i derivacions dels conductors han d’estar fets seguint mètodes o 
sistemes que garanteixin tant la continuïtat elèctrica com la de l’aïllament del cable. 
Han d’estar fets a l’interior de caixes estanques previstes per al seu ús a la intempèrie. 
Sempre que sigui possible es faran coincidir amb alguna derivació. 
Quan no sigui suficient el gravat d’identificació que porta el cable a la seva coberta aïllant 
es pot complementar la identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 
pertanyen, des de la sortida del quadre de protecció i maniobra. 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat: >= 4 m 
- Amb transit rodat: >= 6 m 
 
CABLES UNE RZ SENSE CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCAT SENSE 
TENSIÓ: 
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s’aprofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d’ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de 
ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre l’aïllament del cable. Han 
d’estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici 
a un altre, es penjarà d’un cable fiador d’acer galvanitzat sòlidament subjectat pels 
extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància 
mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament 
suplementari. Si l’encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de 
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fixació immediats han d’estar el suficientment propers per tal d’evitar que la distància 
indicada pugui deixar d’existir. 
Separació màxima entre grapes: 
- Recorreguts horitzontals: =< 0,6 m 
- Recorreguts verticals: =< 1 m 
 
CABLES UNE RZ AMB CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCATS AMB TENSIÓ: 

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de 
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el 
neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmetre-la. Aquesta peça ha d’incorporar 
un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la 
línia. 
Ha de ser d’acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre 
fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de 
fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions 
d’aquestes. 
 
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RVFV: 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 
pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
Quan el cable passi de subterrani a aeri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per 
sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d’acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre 
d’una caixa de doble aïllament, situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i 
amb premsaestopes per a la entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels 
mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuïtat tant elèctrica com de 
l’aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrosió. 
 
CABLES UNE RVFV DIRECTAMENT ENTERRATS: 

Prèviament a la col·locació dels cables, s’anivellarà i compactarà el fons de la rasa, 
retirant si es necessari les pedres o arestes que sobresurtin. 
Els cables es col·locaran al fons de la rasa sobre un llit de sorra fina. 
La primera capa de reblert, en contacte directe sobre els cables, també ha de ser de sorra 
fina. A continuació es col·locaran un rengle de maons plans i una cinta de material plàstic 
que avisi de la presència de la línia elèctrica de sota. 
La resta de la rasa s’ha d’omplir per tongades, tenint especial cura al abocar la primera. 
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CABLES UNE RVFV COL·LOCATS EN TUBS: 

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 
suficientment gran per evitar embussaments dels cables. 
 
2. Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS: 

L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de 
la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ: 

Els extrems del cable s’han de segellar durant l’estesa i quan es prevegin interrupcions 
llargues de l’obra. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no destrenar-lo. 
Durant la instal·lació, el radi de curvatura mesurat en la generatriu interior del cable 
omplert no serà inferior a 18 D essent D el diàmetre del conductor aïllat més gran. 
Si la curvatura del cable es fa amb una peça conformadora, aleshores el valor anterior pot 
reduir-se a la meitat. 
 
CABLES UNE RZ AMB CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCATS AMB TENSIÓ: 

Si l’estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desenrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció 
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s’ha d’extreure 
de la bobina estirant per la part superior. Durant l’operació es vigilarà permanentment la 
tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que 
incorporen les peces de suport. 
 
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RVFV: 

Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’obra, els extrems es 
protegiran per tal de que no hi entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d’instal·lació serà tal que no provoqui 
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima 
admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm². 
En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en 
general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al 
conductor. 
No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció 
(D=diàmetre del cable): 
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- Cables unipolars: =< 15 D 
- Cables multipolars: =< 12 D 
 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
 
3. Unitat i criteris d’amidament 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

 
4. Normativa de compliment obligatori 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió REBT 2002 del Ministeri de Indústria i Energia, 
aprovat pel RD 842/2002 de 2 d’agost. I les instruccions tècniques complementàries ITC-
BT. 
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EJM1 – Família FM1 
 
1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d’obra: 
- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a 

un ramal. 
- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Per a la col·locació de comptadors: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Preparació de les unions 
- Col·locació del comptador 
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents 
- Prova de servei 
- Retirada de l’obre dels embalatges, restes de materials, etc. 
Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada: 
- Replanteig de unitat d’obra 
- Col·locació del punt de lectura centralitzada 
- Execució de les connexions elèctriques 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l’obre dels embalatges, restes de materials, etc. 

 
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 

El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients 
mitjans d’il·luminació i d'evacuació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es 
pugui instal·lar i manipular. 
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de 
ser enroscades i amb junt de material elàstic. 
Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula 
de retenció si el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu 
plec de condicions. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 20 mm 

 
EQUIPS PER A LA LECTURA CENTRALITZADA DE COMPTADORS: 

La caixa ha d’estar fixada al suport per un mínim de quatre punts. 
El punt de lectura interior ha d’estar col·locat a dintre del recinte de la cambra de 
comptadors. 
El punt de lectura exterior ha d’estar col·locat en un lloc de fàcil accés, a la part exterior de 
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l’edifici. 
Les connexions elèctriques han d’estar fetes. No s’han de transmetre esforços entre els 
cables elèctrics i els terminals de connexió. 
 
2. Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte correspon a les especificades al 
projecte. 
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l’element s’ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la 
seva unió. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3. Unitat i criteris d’amidament 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4. Normativa de compliment obligatori 

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, por el que se aprova el Codi Tècnic de la 
Edificació Part 2. Documento Bàsic de Salubritat DB-HS. 
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EN31 – Família N31 
 
1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Vàlvules d'esfera manuals roscades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La maneta de la vàlvula ha de ser accessible. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a 
la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la 
maniobra de la maneta amb la mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 30 mm 
 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

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

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir 
amb el centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar 
el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

 
2. Condicions del procés d’execució 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat 
adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
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Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure 
en el moment d'executar les unions. 
 

3. Unitat i criteris d’amidament 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4. Normativa de compliment obligatori 

La normativa ha de ser l’específica a l’ús a què es destina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instal·lació d’un mòdul autònom per producció de calefacció amb caldera de biomassa    Plec de Condicions 

 
 

 
47 

 

EN81 – Família N81 
 
1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Vàlvules de retenció de clapeta, roscades i muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o 
cap amunt. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. 
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 30 mm 
 
MUNTADES EN PERICÓ: 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar 
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
2. Condicions del procés d’execució 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat 
adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure 
en el moment d'executar les unions. 
 
 



Instal·lació d’un mòdul autònom per producció de calefacció amb caldera de biomassa    Plec de Condicions 

 
 

 
48 

 

3. Unitat i criteris d’amidament 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4. Normativa de compliment obligatori 

La normativa ha de ser l’específica a l’ús a què es destina. 
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EN83 – Família N8 
 
1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Vàlvules de retenció de disc i de disc partit (doble clapeta) muntades entre brides. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
 
CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de col·locar de forma que els eixos de la vàlvula i de la canonada quedin alineats. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 30 mm 
 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
MUNTADES EN PERICÓ: 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 
col·locar i treure tots els cargols de les brides. 
 
2. Condicions del procés d’execució 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
 

3. Unitat i criteris d’amidament 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4. Normativa de compliment obligatori 

La normativa ha de ser l’específica a l’ús a què es destina. 
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