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INTRODUCCIÓ 

 

El present Plec de Condicions compren el conjunt de característiques que hauran d'acomplir els 

materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les que 

hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i obres accessòries i dependents. Per 

qualsevol tipus d'especificació no inclosa en aquest Plec es tindrà en compte el que indiqui la normativa 

vigent. 

 

Aquest Plec està constituït pels següents capítols: 

 

Capítol I:  Plec de Prescripcions Tècniques Generals. 

Capítol II: Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

   II.I Unitats d'obra civil. 

   II.II Equips electromecànics 
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CAPÍTOL I: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS  

 

Aquest Plec de Condicions té per objecte estructurar l'organització general de l'obra, fixar les 

característiques dels materials a emprar; establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució 

de l'obra i organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les 

obres de la depuradora de Vallcebre. 

 

Dins d’aquest capítol es distingeixen diversos apartats, que són els següents: 

 

1.1.  Documents del Projecte. 

1.2.  Obligacions del Contractista. 

1.3.  Acompliment de les disposicions vigents. 

1.4.  Indemnitzacions per compte del Contractista. 

1.5.  Despeses a càrrec del Contractista. 

1.6.  Replanteig de les Obres. 

1.7.  Materials. 

1.8.  Desviaments provisionals. 

1.9.  Abocadors. 

1.10. Servituds i serveis afectats. 

1.11. Preus unitaris. 

1.12. Partides alçades. 

1.13. Termini de garantia. 

1.14. Conservació de les Obres. 

1.15. Disposicions aplicables. 

1.16. Existència de tràfic durant l'execució de les Obres. 

1.17. Interferència amb altres Contractistes. 

1.18. Existència de servituds i serveis soterrats. 

1.19. Desviaments de serveis. 

1.20. Amidaments i abonament d'unitats d'obra. 

1.21. Control d'unitats d'obra. 
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1.1 DOCUMENTS DEL PROJECTE 

El Projecte de l’EDAR i dels col·lectors en alta de Vallcebre consta dels següents documents: 

 

- Document n. 1 : Memòria i Annexos. 

- Document n. 2 : Plànols. 

- Document n. 3 : Plec de Condicions 

- Document n. 4 : Pressupost. 

 

El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la Memòria. 

 

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat 

compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació 

sota pressupost, són: 

 

- Plànols 

- Plec de Condicions amb dos capítols (Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions 

Tècniques Particulars). 

- Quadre de preus nº 1. 

- Quadre de preus nº 2. 

 

La resta de Documents o dades del Projecte són informatius, i estan constituïts per la Memòria amb 

tots els seus Annexos, els Mesuraments i els Pressupostos Parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Administració, 

sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. 

Aquestes dades s’han de considerar, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha 

d'adquirir directament amb els seus propis mitjans. 

 

Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; 

per tant, el Contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del Contracte en base a 

les dades contingudes als documents informatius (com, per exemple, preus de bases de personal, 

maquinària i materials, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials 

de l'explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document 

contractual. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 

suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del 

Projecte. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas de que 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors de Vallcebre (Berguedà) 
PLEC DE CONDICIONS 

 

 

10 

aquestes estiguin incloses com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval 

el que s'ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars.  

 

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i no als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si 

hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del Director, quedin suficientment 

definides les unitats d'obra corresponents, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

 

 

1.2. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

El Contractista designarà el seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 

del Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d'obres de l'Estat. 

 

En relació a "l'Oficina d'Obra" i "Llibre d'ordres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 

de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar a les 

obres el personal tècnic, que es va comprometre a editar a la licitació. El personal del Contractista 

col·laborarà amb el Director i la Direcció, pel normal acompliment de les seves funcions. 

 

 

1.3. ACOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 

Hom és regirà pel que s'estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules Administratives 

Generals". 

 

Així mateix, s'acomplirà els requisits vigents per a la prevenció d'incendis i s'ajustarà al Codi de 

Circulació, conservació de Carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió i a totes les 

disposicions vigents que siguin d'aplicació en aquells treballs que, directa o indirectament, siguin 

necessaris per a l'acompliment del Contracte. 

 

 

1.4. INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 

Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, 

indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les 

mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi 

ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i 

perjudicis que es puguin causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les 

servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules 

Administratives Generals", essent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 

 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors de Vallcebre (Berguedà) 
PLEC DE CONDICIONS 

 

 

11 

1.5. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

A més de les despeses i taxes, que s'anomenen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals", seran a càrrec del Contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars 

o al Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramenta, etc. 

- Despeses de llogaters o d'adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions pel subministrament d'aigua i 

d'energia  elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com dels drets, taxes o 

impostos de presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 

d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleures i abocadors. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i de 

zones confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte les que corresponen 

a Expropiacions i Serveis afectats. 

- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels rètols anunciadors d'obra. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 

contractats. 

- Proves d’estanqueïtat de la canonada. 

 

 

1.6. REPLANTEIG DE LES OBRES 

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 

execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. També haurà de materialitzar, 

sobre el terreny, tots els punts de detall, que la Direcció consideri necessaris per a l'acabament 

exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per 

a aquests treballs, aniran a càrrec del Contractista. 

 

 

1.7. MATERIALS 

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives 

Generals", caldrà observar les següents prescripcions: 

 

- Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el Contractista 

haurà d'utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del 
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Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de l'Administració, canviar aquell origen o 

procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals". 

- Si per no acomplir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 

l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents 

informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials, que acompleixin les 

Prescripcions, sense que, per això, tingui dret a un nou preu unitari. 

- El Contractista obtindrà, al seu càrrec, l'autorització per a l'ús de préstecs, anant, també, al 

seu compte totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

- El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb la suficient antelació, les procedències 

dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel 

que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 

- En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l'obra materials la qual procedència no hagi 

estat aprovada pel Director. 

 

 

1.8. DESVIAMENTS PROVISIONALS 

El Contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 

provisionals pels desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic general i als accessos dels 

confrontats, d'acord amb el que es defineix al Projecte o amb les instruccions que rebi de la Direcció. 

 

Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, acompliran totes 

les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 

 

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui 

expressament el contrari, és a dir, amb càrrec de les partides alçades que per motiu figurin a 

Pressupost o, en cas de que no hi siguin, valorades segons els preus de Contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a 

criteri de la Direcció, no seran d'abonament, i en aquest cas, serà conveniència del Contractista 

facilitar o accelerar l'execució de les obres. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, tal com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 

necessaris per a la circulació interior de l'obra, per a transport dels materials, per a accessos i 

circulació del personal de l'Administració, o per visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de 

mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 

 

La conservació, durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del 

Contractista. 
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1.9. ABOCADORS 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització 

d'abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del Contractista. 

 

Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la 

justificació del preu unitari, ni l'omissió en l'esmentada justificació de l'operació de transport als 

abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de 

preus, o dir, que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a 

l'abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat inclou el transport a l'abocador. 

 

Si als mesuraments i als documents informatius del projecte es suposa que el material obtingut de 

l'excavació de l'aplanament, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per a terraplè, replens, etc., i la 

Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no acomplir les condicions del present Plec, el 

Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament 

complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del Contracte per haver d'emprar 

majors quantitats de material procedent de préstecs. 

 

El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel·les, amb la 

condició de que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de 

l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se 

incloses als preus unitaris. 

 

 

1.10. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 

En relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s'estipula a la clàusula 20 del "Plec de 

Clàusules Administratives Generals". A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb 

el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides als Plànols del Projecte. 

 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 

 

Malgrat tot, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, 

protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri 

convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé, aquests treballs li seran abonats, 

ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte al Pressupost o per unitats d'obra, amb 

aplicació dels preus del Quadre núm. 1. 

 

En llur defecte, hom es regirà pel que s'estableix a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals". 
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1.11. PREUS UNITARIS 

El preu unitari, que apareix en lletra al Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 

mesuraments per a obtenir l’import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives 

Generals", els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus núm. 1, inclouen sempre, llevat 

prescripció expressa en contra d'un document contractual: subministrament (inclòs drets de patent, 

cànon d'extracció, etc.), transport, manipulació i utilització de tots els materials usats a l'execució de la 

corresponent unitat d'obra: les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 

instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per a acabar la unitat corresponent, i els 

costos indirectes. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figura al Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a 

les unitats d'obra incompletes; el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del 

Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició 

que figura al Quadre de preus núm. 2.  

 

Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent Annex de la Memòria, s'utilitzen 

hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, 

quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics; procedència o distàncies 

de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra; dosificació, 

quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.). Els 

esmentats costos no es podran argüir com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja 

que els costos s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari, i estan continguts en un 

document fonamentalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura als 

corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió 

dels conceptes que compren la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però 

necessaris per a executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, 

conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent. 

 

L' import de les proves que determini la Direcció Facultativa, es considerarà inclòs en els preus 

unitaris. 

 

 

 

1.12. PARTIDES ALÇADES 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques Particulars, als 

Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, 
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un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

 

Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb l'estipulat a la clàusula 52 del "Plec de 

Clàusules Administratives Generals": es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en llur 

defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

 

En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, el càlcul de la seva oferta 

econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament 

l'import de les factures. 

 

 

1.13. TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció, llevat que en el Plec 

de Condicions Tècniques Particulars, o en el Contracte, es modifiqui expressament aquest termini. 

 

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, 

balisatge, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, 

obres auxiliars, etc.). 

 

En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l'article 171 del Reglament General de 

Contractació de l'Estat. 

 

 

1.14. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i 

tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i 

policia. L'esmentada conservació s'entén a totes les obres executades sobre el mateix Contracte (obra 

principal, balisatge, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, 

edificacions, obres auxiliars, etc.) 

 

A més del que es prescriu al present Article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del 

"Plec de Clàusules Administratives Generals". 

 

El present Article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegament de les Obres fins a la recepció 

definitiva. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del Contractista. 

També seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat 

objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves proposicions 

econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que 

siguin convenients. 
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1.15. DISPOSICIONS APLICABLES 

A més de les disposicions esmentades explícitament als Articles del present Plec, seran d'aplicació les 

disposicions següents: 

- Llei 30/2007 de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- RD817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Decret 1098/01, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques 

- Decret 3854/70, de 31 de desembre, pel que s’aprova el Plec de Clàusules Administratives 

Generals per la contractació d’obres de l’Estat. 

- O.M. de 8 de març de 1972 per la que s’aprova el Plec de clàusules Generals per la 

contractació d’estudis i serveis tècnics. 

- Plec de Clàusules Administratives Particulars i Econòmiques que s’estableixen per a la 

contractació d’aquestes obres.  

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments RC-03 

- Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigües, aprovat per 

O.M. del 28 de juliol de 1974. 

- Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el documento bàsic de Salubritat, 

protecció enfront a la humitat DB HS1. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el documento bàsic de Seguretat en 

cas d’incendi, DB SI. 

- Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual es va aprovar la “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)” i correcció d’errades amb BOE 309 de 24 de desembre de 2008. 

- RD 314/2006 de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i modificacions i 

correccions posteriors.  

- RD 997/2002 de 27 de setembre pel qual s’aprova la “Norma de construcció sismorresistent: 

Part general i edificació” (NCSE-02) 

- RD 956/2008 de 6 de juny pel que s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments” (RC-08)  
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- Ordre del 17 de gener de 1989 per la que s’estableix la certificació de conformitat a normes 

com l’alternativa de la homologació dels ciments per la fabricació de formigons i morters per tot 

tipus d’obres i productes prefabricats (BOE de 25 de geners de 1989). 

- Real decret 2085/1986, de 12 de setembre, pel que es modifica la NBE-MV-301/1970 sobre 

impermeabilització de cobertes amb materials bituminosos. 

- N.T.E. Normes Tecnològiques de l'edificació. 

- Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la Norma 6.1 I-C: “Seccions de 

ferm”, de la Instrucció de Carreteres 

- Instrucció 8.3 I.C. “Senyalització, balisament, defensa neteja i terminació d’obres fixes a vies 

fora de poblat”. Ordre de 31 de agost de 1987. 

- Eurocodi núm. 2 “Projecte d’estructures de formigó”. 

- Normes U.N.E. declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 

1967 i l’11 de maig de 1971. 

- Normes U.N.E. mencionades en els documents contractuals i complementàriament, la resta de 

les normes U.N.E. 

- Reglament Electrotècnic  B.T. i Instruccions Complementàries segons Reial Decret 842/2002 

de 2 d’agost, B.O.E. núm. 224 de data 18 de setembre del 2002. 

- RD 223/2008 de 15 de febrer, pel que s’aprova el “Reglament sobre condicions tècniques i 

garanties de seguretat en línies elèctriques d’Alta Tensió i les seves instruccions tècniques 

complementàries (ITC-LAT 01 a 09)” 

- Reglament de seguretat i salut. Decret de la Presidència, núm. 1627/1997 del 24 d’octubre. 

- RD 2060/2008 de 12 de desembre, pel que s’aprova el “Reglament d’equips de pressió i les 

seves instruccions tècniques complementàries” 

- Codi de Circulació vigent. 

 

Seran també vigents i es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les 

Companyies dels possibles Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons, i Gas). 

 

La legislació que substitueix, modifica o complementa les disposicions mencionades i la nova legislació 

aplicable que es promulga, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. 
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En cas de contradicció o simple complement de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, 

les condicions més restrictives.  

 

Seran d'especial aplicació els Plecs de Bases Tècniques Generals de l’Agència Catalana de l’Aigua de 

la Generalitat de Catalunya. 

 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot 

moment, les condicions més restrictives. 

 

 

1.16. EXISTÈNCIA DE TRAFIC DURANT L'EXECUCIÓ DE LES  OBRES 

L'existència de determinats vials, que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les Obres, no 

serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. 

 

El Contractista programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes,i, 

si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu 

d'increment del preu del Contracte. 

 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservació dels vials de servei 

esmentats, es consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment podran ser objecte de 

reclamació. En cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres 

per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres, i el possible cost addicional es 

considerarà inclòs als preus unitaris, com en l'apartat anterior. 

 

 

1.17. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol 

tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània 

de les Obres i la substitució o reposició de serveis afectats el Contractista estarà obligat a emprar els 

mitjans adequats per a la realització dels treballs, de manera que s'eviti la possible interferència i risc 

de qualsevol tipus. 

El Contractista sol·licitarà, a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de 

definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis 

soterrats mitjançant treballs d'execució manual. Les despeses originades o les disminucions de 

rendiment originades es consideraran incloses als preus unitaris, i no podran ser objecte de 

reclamació. 
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1.18. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS SOTERRATS 

Quan es conegui o es prevegi la possibilitat d'interferir amb serveis o servituds establertes es tindrà 

cura especial amb les característiques d'aquestes, sol·liciten a l'Empresa o Organismes corresponents 

la localització exacta d'aquestes instal·lacions. Veure els apartats següents. 

 

 

1.19. DESVIAMENT DE SERVEIS 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades que disposi, o 

mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 

instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé, i 

assenyalar aquells, que, en darrer terme, consideri necessari modificar. 

 

Si l'Enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l`Empresa i Organismes corresponents, la 

modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas 

d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul 

de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que 

s'abonarà únicament l'import de les factures. 

 

Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la 

col·laboració del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 

 

 

1.20. AMIDAMENTS I ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA 

 

Amidaments  

A més del previst en el Plec de Clàusules Administratives Generals de l’Estat, s’observaran les 

següents prescripcions. 

 

La forma d’ús de l’amidament i les unitats de mesura a emprar seran les definides en el present Plec, 

per a cada unitat d’obra, aplicant, quan no es prevegi unitat o es prevegin diverses, la que es dedueixi 

en els Quadres de Preus i, en el seu defecte, la que fixi la Direcció d’Obra. 

Totes les mesures de longitud, superfície o volum, així com els pesos, es faran en el sistema mètric 

decimal, llevat prescripció en contra. 

 

Tots els amidaments de moviment de terres es faran a partir de les seccions tipus previstes als 

plànols. En cas de precisar una modificació de les seccions tipus que comporti excavacions i/o 

rebliments superior als previstos serà imprescindible el vist-i-plau de la Direcció d’Obra anterior a 

l’execució per poder aplicar els increments d’amidament. 
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Abonament  

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre 

de Preus n. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. 

 

Al càlcul de la proposició econòmica, s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball 

necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la 

unitat executada en relació a la resta d'obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del 

Contracte, no podent ser objecte de sobrepreu. 

 

L'ocasional omissió dels esmentats elements als Documents del Projecte no podrà ser objecte de 

reclamació, ni de preu contradictori, per considerar-los expressament inclosos als preus del Contracte. 

 

Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris i d'obligat acompliment a la 

normativa relacionada a l'apartat 1.15. 

 

 

1.21. CONTROL D'UNITATS D'OBRA 

La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les 

unitats d'obra, escollint el que sigui més adient per a les condicions de l'obra. 

 

L'import, fins al 1% del Pressupost de Contracta, correrà a càrrec del Contractista, segons la Clàusula 

38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat. La resta, si 

s'escau, serà abonada per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de 

la Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament: 

 

1) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran, 

sempre, a partir dels preus unitaris acceptats. 

 

2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i a l'Empresa 

Constructora. En cas de resultats negatius, s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de prendre 

les mesures necessàries amb urgència. 
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CAPÍTOL II: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICU LARS 

 

El Present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars constitueix un conjunt d’instruccions a seguir pel 

correcte funcionament de les Obres de la depuradora de Vallcebre i els col·lectors en alta i conté 

condicions normalitzades respecte els materials i a les unitats d’obra. 

S’ha dividit el present plec en dos subcapítols:  

 

CAPÍTOL II.I: UNITATS D’OBRA 

En el present subcapítol es troben els següents apartats. 

 

2.1.1.  Materials bàsics. 

2.1.2.  Esbrossada i neteja dels terrenys. 

2.1.3.  Excavacions a qualsevol tipus de terreny. 

2.1.4.  Terraplens. 

2.1.5.  Base granular. 

2.1.6.  Excavació i replè de rases i pous. 

2.1.7. Formigons. 

2.1.8. Acer. 

2.1.9. Tronetes i pous de registre. 

2.1.10. Accessos i connexions amb vials existents. 

2.1.11. Canonades de PEAD. 

2.1.12. Canonades d’acer inoxidable. 

2.1.13. Senyalització i balisament. 

2.1.14. Materials per a distribució d’energia elèctrica i enllumenat públic 

2.1.15. Aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

2.1.16. Altres unitats no especificades en aquest Plec. 

 

 

CAPÍTOL II.II: EQUIPS ELECTROMECÀNICS 

 

En aquest darrer capítol, que consta dels capítols que s’enuncien a continuació, s’expliquen les 

condicions tècniques particulars dels equips electromecànics. 

 

2.2.1. Bombament de capçalera 

2.2.2. Desbast de sòlids fins 

2.2.3. Tractament biològic 

2.2.4. Mesura de cabal 

2.2.5. Valvuleria 

2.2.6. Altres unitats no especificades en aquest Plec 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors de Vallcebre (Berguedà) 
PLEC DE CONDICIONS 

 

 

25 

2.1.1. MATERIALS BÀSICS 

Tots els materials bàsics, que s'empraran durant l'execució de les Obres, seran de primera qualitat i 

acompliran les Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent, esmentades a l'article 1.15 del 

present Plec. 

 

 

2.1.2. ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS 

 

Definició 

 

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les 

zones designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol 

altre material no desitjable. 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 

 

- Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada 

- Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada 

 

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, 

inclouen els corresponents documents del Projecte. 

 

 

Execució de les obres 

 

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries, per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents, d'acord amb el que, 

sobre això, ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que 

calgui conservar intactes. 

 

Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres, que calgui conservar, es procurarà que, els que 

s'han d'aterrar caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar 

damnatges a d'altres arbres o a estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per llur brancada i 

tronc progressivament. Si per tal de protegir aquest arbres o altra vegetació destinada a romandre en un 

lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al 

que, sobre el particular, ordeni l’encarregat Facultatiu de les obres. 

 

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran 

eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm), per sota de l'esplanada. 
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Aquells arbres, que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en 

trossos adequats i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts 

que han de ser cremats o llançats. La longitud dels trossos de fusta serà superior a tres metres (3 m), si 

ho permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, el Contractista haurà d'obtenir els 

consegüents permisos i autoritzacions, si s'escau, sent al seu càrrec qualsevol tipus de despesa que 

ocasioni el concepte esmentat. 

 

Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones 

pròximes a les obres. 

 

Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, serà feta 

malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva situació 

o aprovat el seu desplaçament. 

 

La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació. 

 

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, 

sobre això, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel 

Contractista de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les obres. 

 

 

Mesurament i abonament 

 

S'acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al PG-3. 

 

El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats, i exemptes de 

material. 

 

El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a 

l'apartat precedent. 

 

Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 

 

Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de 

les Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i 

s'abonaran al preu de l'excavació, en qualsevol tipus de terreny. El transport a l'abocador, o a l'amàs 

intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte. 
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2.1.3. EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 

 

Execució de les obres 

 

Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del 

replanteig general de les Obres, els Plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 

 

La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, 

així com llur refí i l'execució de cunetes provisionals o definitives. La rectificació dels talussos, ja 

esmentada, s'abonarà al preu d'excavació del Quadre de Preus n. 1. 

 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar 

l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a endegar la col·locació de la sub-base 

granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'explanada no acompleix les condicions de 

capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-

rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a totes les excavacions. 

 

Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol 

tipus de terreny. L'excavació especial de talussos en roca, definida a l'article 322 del PG-3, s'abonarà al 

preu únic definit d'excavació. 

 

Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, 

s'executaran els treballs d'acord amb les indicacions existents a la normativa indicada a l'article 1.16, i 

es consideraran inclosos en els preus d'excavació. 

 

Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del Director de 

les Obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, 

no sent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. El Director de les Obres 

podrà autoritzar l'abocat de materials a determinades zones baixes de les parcel·les assumint el 

Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense reclamar compensació 

econòmica de cap tipus. 

 

 

Mesurament i abonament 

 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els 

perfils presos abans i després dels treballs. 

 

No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que prèviament 
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s'hagin fixat en aquest Projecte. 

 

Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum 

corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 

 

S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després d'executades i 

consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 

 

 

Advertència sobre els preus de les excavacions 

 

A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de l'execució de les 

excavacions, haurà de tenir-se en compte el següent: 

 

El Contractista, a l'executar les excavacions s'atindrà sempre als plànols i instruccions del Facultatiu. En 

cas que l'excavació a executar no fos suficientment definida, sol·licitarà l'aclaració necessària abans de 

procedir a la seva execució. Per tant, no seran d'abonament els despreniments ni els augments de 

seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 

 

Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum 

d'excavació que el que hauria de resultar de tots els plànols, o de les prescripcions fixades, sols es 

considerarà d'abonament el volum realment executat. 

 

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclòs resultants dels 

despreniments, s'hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, per 

això, cap quantitat addicional. 

 

En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atendrà al 

que decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri 

als Pressupostos Parcials del Projecte. 

 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, 

tots els auxiliars i complementaris, com són: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a 

enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de qualsevulla classe de maquinària 

amb totes llurs despeses i amortitzacions, etc. així com els entrebancs produïts per les filtracions o per 

qualsevol altre motiu. 
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2.1.4. TERRAPLENS 

 

Definició: 

 

Consisteix en l'estesa i compactació de materials terrencs procedents d'excavacions o préstecs. Els 

materials per a formar terraplens acompliran les especificacions del PG 3 

 

 

Execució de les obres: 

 

L'equip necessari per a efectuar la seva compactació el determinarà l’encarregat Facultatiu, en funció 

de les característiques del material a compactar segons el tipus d'obra. 

 

El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, per això necessitarà l'autorització del Facultatiu Director, 

que sols la concedirà quan, amb l'equip proposat pel Contractista, obtingui la compactació requerida, al 

menys, al mateix grau que amb l'equip proposat pel Facultatiu encarregat. 

 

No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les 

condicions exigides, i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat Facultatiu. En cas que la 

tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva no s'estendrà la següent. 

 

Mesurament i abonament 

 

Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, 

mesurat per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 

 

El material a utilitzar serà en algun cas, provenint de l'excavació a la traça: en aquest cas el preu del 

replè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 

 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, 

estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 

 

Els terraplens, considerats al PG-3 com a replens localitzats (art. 332) o pedraplens (art. 331), 

s'executaran d'acord amb el PG-3 però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 

 

El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 

necessaris i abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les 

Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
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2.1.5. BASE GRANULAR  

 

S'acompliran en tot moment, les especificacions del PG-3 (art. 501). 

 

Abans de col·locar la capa de base granular es comprovarà, amb especial atenció la qualitat dels 

treballs de refí i compactació de la capa de sub-base i s'executaran els assaigs necessaris. Els 

percentatges d'humitat del material i de la superfície de sub-base seran els correctes i es comprovaran 

els pendents transversals. 

 

En el cas d'emprar base d'origen granítica es comprovarà el grau de friabilitat de l'àrid, mitjançant 

assaig CBR o similar i en tot moment l'índex CBR serà > 80. 

 

Mesurament i abonament 

 

Es mesurarà i abonarà per m3 realment executat i compactat, mesurat sobre els plànols del Projecte. 

 

El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions 

necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 

 

 

2.1.6. EXCAVACIÓ I REPLÈ DE RASES I POUS 

 

Definició: 

 

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per a obrir les rases 

definides per a l'execució dels col·lectors i la resta de les xarxes de servei, definides en el present 

Projecte, i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 

 

 

Execució de les obres: 

 

Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions del PG-4/88 i els plànols del Projecte 

amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la 

Direcció d'Obra. 

 

Mesurament i abonament: 

 

Les excavacions es poden considerar no classificades i es definir-se amb un sol preu per a qualsevol 
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tipus de terreny. 

 

Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivats per qualsevol causa, 

s'utilitzaran els mitjans necessaris per a drenar les aigües. El cost de les esmentades operacions 

s'inclourà en els preus d'excavació. 

 

El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries i el transport de les 

terres a  l'abocador, a qualsevol distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, 

l'execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d'apuntalament, però els volums 

sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m3) 

excavats d'acord amb la medició teòrica dels plànols del Projecte. 

 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 

maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la 

construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i 

els calçats que es precisin; el transport, dels productes extrets, al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; 

indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les àrees afectades. 

 

Quant durant els treballs d'excavació apareixen serveis existents, amb independència de que aquest 

s'hagin contemplat o no al Projecte, els treballs s'executaran inclòs amb mitjans manuals, per a no fer 

malbé aquestes instal·lacions: canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, 

telefòniques, etc. o amb qualsevol altre servei, que sigui precís descobrir, sense que el Contractista 

tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 

 

El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 2.1.4). 

El Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les 

tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 

 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè s'obtindran els 

materials necessaris dels préstecs interiors al polígon. No seran d'abonament els treballs d'excavació i 

transport dels esmentats materials de préstec, trobant-se inclosos al preu unitari de replè de rases 

definit al Quadre de Preus núm. 1. 

 

En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonarà segons 

preu d'excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus núm. 1. 
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2.1.7. FORMIGONS 

 

Posada en obra i assaigs: 

 

Tots els formigons acompliran l'EHE-08, considerant com definició de resistència característica la 

d'aquesta Instrucció. 

 

Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants. 

 

Es fabricarà, sempre, amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior al 

minut i mig (1'30''), i de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada 

barreja. 

 

A més de les Prescripcions de l'EHE-08 es tindran en compte les següents: 

 

La instal·lació de transport i posta a l'obra es farà de tal forma que el formigó no perdi compacitat ni 

homogeneïtat. 

 

No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta centímetres 

(1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 

 

Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes pel transport o per la posta a l'obra del formigó, sense 

l'autorització del Facultatiu encarregat. 

 

No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques 

del formigó. Per al formigonat, en temps fred o calorós, se seguiran les prescripcions de l'EHE-08. 

 

Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 

 

El vibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense 

que es mogui horitzontalment mentre que estigui submergit al formigó. 

 

Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de bosses de 

pedres i de cuqueres. 

 

En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE-08. 

 

La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que acompleixin 

les prescripcions de l'EHE-08, i procurant que llur nombre sigui el menor possible. 

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb 
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sacs de gerga humits per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 

 

Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una bona 

unió del formigó fresc amb el que està endurit. 

 

Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a 

mínim, durant els (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides, 

mitjançant el rec, la inundació o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals hauran de mantenir-se 

constantment humides. 

 

La temperatura de l'aigua utilitzada al rec no serà inferior en més de vint graus (20º) a la del formigó, per 

a evitar la producció de badadures per refredament brusc. 

 

També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials 

impermeables, prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu. 

 

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositats, i 

sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, enlluïts, que no podran ser, en cap cas, 

executats sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 

 

Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a compte del 

Contractista. 

 

La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent: 

 

- Paraments vistos = sis mil·límetres (0,006 m) 

 

- Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m) 

 

En qualsevol cas, a totes per a tots les obres es prendran provetes, que seran trencades als set (7) o 

vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres 

cúbics (50 m3) de formigó utilitzat a voltes i soleres. 

 

A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per 

trencar cada sèrie, als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de trencament, a cada sèrie 

la mida dels resultats, descartant les dues (2) extremes. 

Les provetes es conservaran en condicions anàlogues a les d'aquest. Si passat vint-i-vuit (28) dies la 

resistència de les provetes fos menor a l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent 

(20%), s'extrauran provetes de l'obra i si la resistència d'aquestes també fos menor que l'especificada, 

l'obra serà enderrocada. En canvi, si la resistència de les provetes extretes fos mes gran que la de les 
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d'assaig, es podrà acceptar l'obra en cas de que es pugui efectuar, sense perill, una assaig en càrrega 

amb una sobrecàrrega superior en un cinquanta per cent (50%) a la del càlcul, durant el qual es 

mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 

 

Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de les 

resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. 

 

En cas de que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estes compresa entre el 

vuitanta i el cent per cent (80 i 100 %) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb 

reserves, l'obra, després dels assaigs de càrrega corresponents. 

 

Els motllos i encofrats seran de fusta, acomplirà les condicions exigides a l'apartat corresponent, 

metàl·lics o d'altre material adient, a l'albir del Director Facultatiu. 

 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat hauran de posseir la 

resistència i la rigidesa necessària per que, amb la marxa prevista del formigó no es produeixen 

moviments locals de més de cinc mil·límetres (0,0005 m). 

 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a aconseguir 

que els paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves de més de cinc 

mil·límetres (0,0005 m). 

 

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se’ls hi pugui aplicar, per a facilitar l'encofrat, 

no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 

 

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, deixant-

se obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca. 

 

Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes, per la humitat del 

rec o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 

 

S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels quals estiguin 

sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i que, per la 

seva novetat, manquin d'aquelles garanties. 

 

Mesurament i abonament 

 

Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall resultants 

del replanteig de les Obres, i que s'abonaran per metres cúbics. 
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El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els 

materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la col·locació. 

 

El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions 

necessàries per a executar la unitat d'obra menys les armadures i llur col·locació, que s'abonarà al preu 

del quilogram (kg) d'acer col·locat. 

 

Les bastides, cintres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per a 

l'execució del formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es consideraran incloses als preus dels 

formigons. 

 

Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica 

 

Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions i amb 

subjecció als perfils de replanteig i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites del 

Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel 

Contractista pel seu compte, sense tenir l'autorització del Director Facultatiu. 

 

Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de 

seccions tipus, serà necessari que, prèviament, hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu 

Director, per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han de donar-se a la secció. 

Per això el Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició 

exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides. 

 

 

2.1.8. ACER A UTILITZAR A LES ARMADURES 

Condicions generals 

 

L'acer, a utilitzar, acomplirà les condicions exigides a la Instrucció per al Projecte i Execució de les 

Obres de Formigó EHE-08. 

Qualitat 

 

L'allargament repartit de trencament en % sobre base de 5 diàmetres no serà menor de 12. El mòdul 

d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilograms per centímetre quadrat 

(1.800.000 Kg/cm2). El límit elàstic serà de cinc-cents N/mm2 (500 N/mm2). 
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Als acers d'esglaó de relaxament, es prendrà com límit elàstic la mínima tensió, capaç de produir una 

deformació romanent del dos per mil (0,2 %). La tensió màxima de trenc serà igual o superior al cent 

vint-i-cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de trenc 

el valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 

 

El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors més 

baixos, obtinguts a l'assaig de "n" provetes, prescindint-ne del valor mig de la sèrie, si "n" fos imparell. 

 

Assaigs 

 

Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori Oficial 

que asseguri la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre l'execució a l'obra de 

l'assaig de plegament, descrit a la Instrucció d’Estructures de Formigó EHE08. 

 

Armadures i elements metàl·lics 

 

S'abonaran pels quilograms (kg), que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar 

cada obra, hagin estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al preu corresponent dels 

que figurin al Quadre de Preus núm. 1. 

 

Estan compresos als esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el 

doblegat i posta a l'obra. Així mateix, estan incloses els solapaments, els ganxos, els elements de 

sustentació, les pèrdues per retalls, els lligaments, etc. 

 

Normes de Qualitat 

 

Desgast per fregament: 

- Recorregut : (250 m) dos-cents cinquanta metres. 

- Pressió : (0,6 kg/cm2) sis-cents grams per centímetre  quadrat. 

- Abrasiu : sorra silícia 1 gr/cm2 per via humida. 

- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada : inferior a 2 mm. 

- Resistència a la flexió. Flexió per peça completa sobre quatre (4) suports situats entre sí a divuit 

centímetres  (0,18 m), i càrrega puntual al centre : superior a (350 kg) tres-cents cinquanta quilograms. 
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Recepció 

 

No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a l'especificat 

anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (0,002 m), més o menys. 

 

Mesurament i abonament 

 

S'abonaran per metre quadrat col·locat totalment acabat. El morter es considerarà inclòs al preu, però el 

formigó HM-20 de base s'abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus núm. 1. 

 

 

2.1.9. TRONETES I POUS DE REGISTRE 

 

Definició 

 

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge 

longitudinal o transversal, o les conduccions de serveis. Seran de formigó, "in situ", prefabricats o d'obra 

de fàbrica i de diàmetre interior segons profunditat i formant una llosa superior o con de reducció 

superiors per a suportar el bastiment i tapa de fosa de diàmetre 70 cm. 

 

Materials 

 

Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus HM-20 o HA-25, segons sigui o no armat, llevat 

indicació en contra els plànols o prescripcions tècniques particulars. 

 

Execució de les obres 

 

L'excavació i posterior replè de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà segons el 

que es prescriu a l'article del present plec. Un cop efectuada l'excavació, es procedirà a construir o 

col·locar les peces prefabricades amb la situació i dimensions definides en els plànols, tenint cura, 

especialment, en l'acompliment de les cotes definides en els plànols o fixades per la direcció. 

 

La unió de les peces prefabricades es farà amb morter M-450. 

 

Els tubs de sanejament, aniran passants en les parets dels pous, caldrà maniguets passants a tal 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors de Vallcebre (Berguedà) 
PLEC DE CONDICIONS 

 

 

38 

efecte. 

 

Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cost de l'obra, llevat indicació en contra, es col·locaran 

de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

 

Mesurament i abonament 

 

Els pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats de solera i metre lineal de paret lateral 

realment executades, incloent part proporcional de con de reducció superior, potes de polipropilè i 

maneguets passants de polietilè. No podrà ésser objecte d'abonament independent l'execució d'alguns 

pous d'alçades superiors a les normals, atès que el preu s'ha deduït de l'alçada mitja de pous. 

 

 

2.1.10. ACCESSOS I CONNEXIONS AMB VIALS EXISTENTS 

El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials 

existents, que a judici de la Direcció de les Obres, siguin necessàries. 

 

El mesurament i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus núm. 1, i amb els 

mateixos criteris que la resta d'obres projectades. 

 

 

2.1.11. CANONADES DE POLIETILÉ 

Execució de les obres 

 

La posició ha de ser la que reflecteix el projecte o, a manca d'aquesta, la indicada per la Direcció 

Facultativa. 

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i 

dilatacions degudes a canvis de temperatura. 

 

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu, de gruix >= 5 cm. 

Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert >= 10 cm de sorra i per damunt d’aquell un reblert >= 90cm amb 

material seleccionat procedent de l’excavació, col·locat en capes de 25 cm com a màxim, compactades 

al 95% del PM, (de manera que el recobriment mínim des de la clau de la canonada a la rasant del 

terreny sigui com a mínim d’1 metre). En el cas que no hi hagi un gruix inferior als 90 cm, es realitzarà 

una llosa de formigó de protecció de 10 cm de gruix si no hi ha de passar trànsit rodat i 15 cm en cas 

contrari. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
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Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de 

produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 

accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb maniguets electrosoldables. 

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. 

 

Radi de curvatura: 

     - A 0°C <= 50 x DN 

     - A 20°C <= 20 x DN 

 

Abans de baixar els tubs a la rasa, la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 

 

Abans de la col·locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de 

la rasa corresponen als especificats en els plànols. En cas contrari cal avisar a la D.F. 

 

La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 

 

Cada cop que s'atura el muntatge cal tapar els extrems oberts. 

 

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. 

 

Una vegada situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 

proves de pressió interior i d'estanqueïtat segons la normativa vigent. 

 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 

 

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. 

 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les 

brosses. 
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Mesurament i abonament 

 

Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) col·locat, mesurada segons les 

especificacions de la Documentació Tècnica, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 

 

 

2.1.12. CANONADES D’ACER INOXIDABLE 

Definició 

 

Canonades d’acer inoxidable AISI-304, amb soldadura de diferents diàmetres. 

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 Comprovació i preparació del pla de suport 

 Replanteig de la conducció 

 Col·locació dels tubs i accessoris en la seva posició definitiva. 

 Execució de totes les soldadures necessàries 

 Neteja de la canonada 

 

Característiques generals 

 

El tub ha de ser recte. Ha de tenir una secció circular. L’ovalitat s’ha de mantenir dins dels límits de 

tolerància del diàmetre i l’excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la pared. 

Els extrems han d’acabar amb un tall perpendicular a l’eix i sense rebaves. 

 

Els tubs ha de tenir una superfície interior i exterior llisa i un acabat  d’acord amb el tipus de fabricació, 

essent admissibles petites imperfeccions sempre que l’espessor es mantingui dins dels límits definits 

per les toleràncies. 

 

El cordó de soldadura no ha de tenir fissures, inclusions o altres defectes. Abans de realitzar la 

soldadura s’hauran de preparar les superfícies de manera que l’execució del cordó de soldadura 

compleixi amb la normativa. 

 

Qualitat de l’acer     AISI-304 

Gruix      4 mm 

Pressió de treball per a líquids    ≤  25 bars 
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Alçària del cordó interior de la soldadura  ≤ 4 mm 

 

Estanqueïtat: 

 Pressió de prova hidràulica ≥  50 bar durant almenys 5 s 

 Tolerància llargària nominal: + - 50 mm 

 

Els punts de soldadura 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 que s’executi la conducció que en aquest cas seran soldats. 

 

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-mur no 

hi pot quedar cap accessori. 

 

Els tubs s’ha de col·locar de manera que siguin accessibles. Les canonades s’han d’estendre 

perpendicularment o paral·lelament respecte a l’estructura de l’edifici. Les horitzontals s’han de passar 

preferentment a prop del paviment o del sostre. 

 

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser ≥  30 cm. 

 

Els dispositius de suport han d’estar situats de manera que garanteixin l’estabilitat i alineació del tub. 

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. 

 

 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 

Subministrament amb trams de tubs per al soldar. 

Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes. 

Han de quedar protegits de les humitats 

S’han d’apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
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Mesurament i abonament 

 

Per metres de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.F., entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces 

especials per col·locar. 

 

 

 

2.1.13. SENYALITZACIÓ I BALISAMENT 

 

S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent. 

 

El mesurament i abonament de totes les Obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els preus 

definits al Quadre de Preus número 1. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions 

necessàries per a deixar concloses les unitats corresponents de les línies, marques vials, plafons i 

senyals. El preu dels senyals inclourà els fonaments, els pals metàl·lics i llur col·locació. 

 

 

 

2.1.14. MATERIALS PER A DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCT RICA I ENLLUMENAT 

PÚBLIC 

 

Tubs i canalitzacions de cables soterrats 

 

Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles, de clorur de polivinil, estancs i estables fins a una 

temperatura de seixanta graus centígrads (600 C). Alhora seran no propagadors a la flama i tindran un 

grau de protecció set (7) contra damnatges mecànics. 

 

Proteccions 

 

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s'instal·larà una pica de terra a cada punt de 

llum i quadre. Unint totes les piques es disposarà una presa de terra formada per cable de coure nu de 

trenta-cinc mil·límetres quadrats (35 mm2) de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra i a 

cinquanta centímetres (50 cm) de profunditat, com a mínim. 
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Totes les soldadures es faran amb soldadura aluminotèrmica d'alta temperatura de fusió. 

La unió a la columna serà mitjançant terminat de pressió, cargol, roseta i femella, de material inoxidable. 

No hi haurà cap unió entremig de dos (2) punts de llum. 

 

A més de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte. 

 

S'utilitzaran interruptors diferencials, i la sensibilitat vindrà donada pel valor obtingut de la resistència a 

terra de les masses. 

 

La instal·lació de tots els elements a l'interior de la lluminària, això com la resta a la columna, fa que tota 

l'operació sigui inaccessibles i que es precisen les eines especials per a llur manipulació. 

 

Cables 

 

Els cables que s'empraran per a l'Enllumenat Públic, seran de coure electrolític d'1/56 m/mm2 de 

resistència específica i de seccions nominals les que figuren als plànols. 

 

Tots els conductors que s'utilitzin seran unipolars amb les seccions iguals o superiors a sis mil·límetres 

quadrats (6 mm2). La tensió nominal de funcionament serà de mil volts (1.000 V) i la tensió de prova de 

quatre mil volts (4.000 V). 

Els cables d'enllumenat soterrats seran armats i amb coberta i un aïllament de policlorur de vinil (PVC).  

 

Designació UNE VFV 0,6/1 Kv. 

 

L'armadura serà d'acer galvanitzat als cables tetrapolars, i de material magnètic (alumini) a la resta. 

 

La resistència d'aïllament haurà d'acomplir el que s'especifica al Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió a l'apartat MIBT 017. 

 

La resistència d'aïllament mínima serà de deu ohms (10) en cent metres (100 m). 

 

A la coberta, i de manera inesborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels 

cables. 

 

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta de PVC. 

Tensió nominal mil volts (1.000 V), designació UNE W 0,6/1 Kw i de secció mínima de dos amb cinc 

mil·límetres quadrats (2,5 mm2). 

 

Els cables de distribució en b/t seran d'alumini amb aïllament de Polietilè Reticulat (PRC), coberta de 
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Policlorur de Vinili (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 Kv. 

 

Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el que 

indiquen les Normes UNE 21.019. 

 

Els cables de Mitja Tensió seran d'alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. 

 

L'aïllament serà de polietilè reticulat amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8 mm). 

 

Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta semi-

conductora, una capa "extrusionada" de mescla semi-conductora o una combinació de les dues. 

 

La pantalla sobre l'aïllament estarà formada per una part semi-conductora, no metàl·lica, associada a 

una part metàl·lica. 

 

La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m) de cable a vint graus centígrads 

(20�C) seran setze mil·límetres quadrats (16 mm2) Cu i 1,6 km respectivament. 

 

La coberta exterior estarà constituïda per una capa "extrusionada" de PVC, semi-conductora, de 

resistivitat compresa entre mil cinc-centes i tres mil centímetres (1.500 i 3.000 cm). 

 

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 

S'ha d'efectuar la identificació de les fases, tant a la distribució com als terminals, mitjançant cintes, 

anelles o fundes, d'acord amb els colors indicats per la Norma UNE 21.086, a saber: Fase "R", color 

verd; Fase "S", color groc; Fase "T", color violeta; i "Neutre", color gris. 

 

Conducció per a canalitzacions d’enllumenat, baixa o mitja tensió 

 

Llevat de les entrades i sortides als punts de llum, on els cables discorren dins dels tubs o bé a les 

cruïlles de calçada, els cables aniran a rases de seixanta centímetres (0,60 m) de fondària i a quaranta 

centímetre (0,40 m) d'amplada. 

 

Les parets de la rasa hauran de ser verticals i es procurarà que passi poc temps entre l'obertura i el 

replè de la mateixa, interrompent els treballs en cas de pluja o inundació. 

 

Els cables podran anar directament enterrats o dins de tubs, segons s'especifiqui en els plànols. 

 

El cable es situarà amb cura sobre el llit de sorra i es taparà amb la quantitat suficient de sorra a fi de 
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que al col·locar la peça ceràmica de protecció, aquesta no arribi a tocar el cable. 

 

Quan el cable vagi entubat, s'escollirà un diàmetre interior suficient per a que els cables es puguin 

passar sense cap dificultat. El tub anirà sobre un llit de sorra i no tindrà cap deformació ni forats. No hi 

haurà cap unió entre tubs. Dins de cada tub no hi passarà més que una sola línia. 

 

L'estesa del cable s'efectuarà de manera que aquest no sobreeixi tensions mecàniques, doblecs 

excessius o sigui arrossegat de forma que la coberta pogués esqueixar-se. Els treballs d'estesa es 

detindran si la temperatura ambient és inferior a zero graus centígrads (00C). 

 

El volum de rasa que resti es reblirà amb productes que provinguin de la mateixa excavació, sempre 

que llur densitat mínima al proctor normal sigui de mil quatre-cents cinquanta grams (1,450 kg) i no 

contingui elements majors de deu centímetre (0,10 m) de diàmetre, en quantitat superior al cinc per cent 

(5%). 

 

El replè es realitzarà per capes de vint centímetres (0,20 m), que hauran de cobrar l'amplada total de la 

rasa i es compactaran fins a aconseguir una capacitat del noranta-cinc per cent (95%) del proctor 

normal abans de procedir al replè de la capa successiva. 

 

Als encreuaments de calçada es col·locaran tants conductes com línies elèctriques existeixin, més un 

de reserva, els quals aniran protegits de formigó, segons especificacions del plànols. 

 

Entroncaments i derivacions: 

 

Els canvis de secció de les línies de distribució s'efectuaran a l'interior dels bàculs o columnes. 

 

Les derivacions s'efectuaran sempre a l'interior de pericons i els entroncaments es fixaran mitjançant 

ancoratges i, de manera ordenada, a la part interior del pericó. 

 

Els entroncaments i connexions es realitzaran amb la major cura per tal de que, tant mecànicament 

com elèctrica, responguin a iguals condicions de seguretat que la resta de la línia. 

 

A l'hora de preparar els diferents conductors per a l'enderrocament o connexió, es deixarà l'aïllament 

precís, segons el cas, i la part de conductor sense ell estarà neta i no tindrà cap tipus de material que 

impedeixi un bon contacte, no sent danyada per les eines ni pel tracte durant l'operació. Els 

entroncaments i derivacions es realitzaran mitjançant terminats o manegots a pressió, i situant el 

conjunt a l'interior de "botelles" que posteriorment s'ompliran amb resina "exposi" per a aplicacions 

elèctriques. 
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La realització del conjunt anirà a càrrec de personal especialitzat. 

 

La confecció serà posant-hi cura i d'acord amb les normes usuals d'aquesta tècnica. 

 

Les característiques mecàniques i elèctriques de cada derivació no seran, en cap cas, inferiors a les del 

cable en aquell punt. 

 

Centre de maniobra 

 

Es defineix com a centre de maniobra el conjunt d'instal·lacions que cal per a la correcta maniobra 

d'encesa i apagament de la il·luminació, així com per a llur control i mesurament. Principalment consten 

dels següents elements: 

 

- Rellotge astronòmic, per a maniobra automàtica i interruptor horari. 

- Quadre elèctric amb Contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relés i transformadors 

d'intensitat i tensió, en el seu cas. 

- Armari de protecció. 

 

Materials 

 

- Interruptor horari: serà de bona qualitat i marca coneguda, amb quadrant que permeti 

comprovar fàcilment l'hora d'encesa i apagament. Anirà protegit per una caixa metàl·lica i serà 

de tipus astronòmic. 

- Contactors: Seran trifàsics, d'accionament electro-magnètic amb contactes de plata àmpliament 

dimensionats, que permetran efectuar un nombre considerable d'interruptors. El consum de la 

bobina d'accionament no serà superior a seixanta (60) V.A. Acompliran les Normes VDE 0665 i 

0660. 

- Amperímetres i voltímetres: Seran electro-magnètics, de tipus encastat i escales adequades. 

- Comptadors: El comptador d'energia activa del plafó d'enllumenat serà del tipus de quatre (4) 

fils, per tres-cents vuitanta volts (380 V), connexió exterior i amb transformador d'intensitat. Si 

calgués, s'instal·larà equips d'energia activa i reactiva. 

- Fusibles: Seran de tipus protegit per a evitar formació de flama, i no podran sofrir deteriorament 

més que a les peces fusibles pròpiament dites, o a la part destinada a apagar l'arc. 

- Interruptors: Seran de coure o llautó, de valor doble, al menys, de la intensitat del circuit elèctric 

real. No podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran 

tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 

- Piques a terra: Tots els centres de distribució i punts de llum portaran connectades a terra totes 

les parts metàl·liques. La resistència de posta a terra no serà superior a deu ohms (10), havent-
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se de col·locar, si la naturalesa ho requereix, més piques a terra. Les piques a terra seran 

segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- Armaris de protecció: seran de xapa d'acer inoxidable de dos mil.límetres (2 mm) de  

- gruix, com a mínim, i ventilacions laterals i superiors amb reixa de protecció.  

- Caixa de doble aïllament per a protecció del aparellatge elèctric, grau de protecció IP 559. 

- Sòcol: amb ancoratges reforçats per a perns M 16 i sistema d'ancoratge encastable a la 

cimentació. 

- Una junta d'estanqueïtat curarà del perfecte tancament de les portes. 

- Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de cinquanta 

mil·límetres quadrats (50 mm2), al qual serà connectada la carcassa de l'armari, així com totes 

les parts metàl·liques tals com portes, suports, etc. Aquest conductor anirà unit al circuit general 

de terres de l'enllumenat. 

- Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per les instal·lacions pròpies de la Companyia 

subministradora, i l'altre per a les instal·lacions de protecció de línies. La zona destinada a la 

Companyia Subministradora es farà seguint les seves indicacions. 

- Tot el material elèctric anirà muntat a una placa aïllant, hidròfuga, auto-extingible, tipus celissol o 

celotex, i aïllada de les parts metàl·liques de l'armari. Aquesta placa constituirà un doble aïllament i 

el seu gruix no serà mai inferior a cinc mil·límetres (5 mm). 

- Tots els elements elèctrics i mecànics vindran protegits contra l'oxidació i seran de primera 

qualitat. 

 

La connexió entre sí de tots els elements s'efectuarà de manera ordenada per tal de que es pugui 

seguir fàcilment qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb colors internacionals i amb altres 

colors els fils corresponents als circuits secundaris de maniobres. 

 

Tots els cables s'enumeraran a llurs dos extrems. 

 

Tots els elements s'identificaran mitjançant una plaqueta que indicarà el circuit al que pertanyen. 

 

S'evitarà el pas de conductors per vorades que tallin i es protegiran, si cal, per perfil protector aïllant. 

 

Tots els quadres es lliuraran en funcionament, realitzant-se proves d'estanqueïtat, maniobra, aïllament, 

etc. que es considerin oportuns, per a llur recepció definitiva. 

 

Dins de cada armari hi haurà un petit calaix on hi anirà un plànol amb l'esquema unifilar del quadre i la 

identificació de les bornes. 
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2.1.15. APLICACIÓ DE LA CLÀUSULA 50 DEL PLEC DE CLÀ USULES ADMINISTRATIVES 

GENERALS 

La definició dels elements de detall, de les Obres d'urbanització, podrà tenir en compte l'aplicació de la 

Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 

A fi de poder harmonitzar les Obres de detall de clavegueram, abastament, i altres detalls o elements 

constructius, amb les obres existents a l'entorn urbanístic, el Director de les Obres podrà considerar el 

contingut de l'esmentada clàusula, sempre que això no suposi costos addicionals. 

 

L'esmentada Clàusula també podrà ser d'aplicació a les propostes de modificació de determinats 

elements dels serveis, a fi d'ajustar-se a les normatives de les Companyies corresponents. 

 

El present article serà d'aplicació a criteri del Director de les Obres. 

 

 

 

2.1.16. ALTRES UNITATS NO ESPECIFICADES EN AQUEST P LEC 

Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions haurà 

d'acomplir les condicions assenyalades al Plec de Prescripcions Generals de l’ACA. 
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2.2.1. BOMBAMENT DE CAPÇALERA 

 

Dades de la instal·lació 

Cabal unitari exigit:    10m3/h 

Altura manomètrica calculada:   6,45 m.c.a. 

Tipus d’aigües:     aigües residuals 

Tipus d’instal·lació:    submergida fixa 

 

Dades de l’equip 

 

Fabricant:     ABS o similar 

Model:      AS0630.160-S13/4-D01*10-M 

Tipus bomba:     AS 0630 D 50 Hz 

Tipus motor:     S13/4D 50 Hz 

Nombre d’equips:    2 

Número de paletes:    6  

Tipus d’impulsor:    Vòrtex 

Dimensions rodet:    160 mm 

Boca d’impulsió:     DN65 

Potència nominal a l’eix:    1,3 kW 

Velocitat motor:     1450 rpm 

Parell arrancada del motor:   20 Nm 

Tensió:      400 V 

Intensitat nominal:    3,6 A 

Freqüència:     50 Hz 

Pes:      37 kg 

Potència consumida:    1,9 kW 

Protecció tèrmica:    Sí 

Protecció d’estanqueïtat:    Sí 

Pas de sòlids:     60 mm 

Diàmetre de sortida:    65 mm 

Sistema de refrigeració:    Lliure circulació del medi 

Estanqueïtat de l’eix:    Junta mecànica Carbur-Silici 

Temperatura:     277 K 

 

 

Materials 

 

Allotjament motor:    Aliatge gris GG 25 

Eix del rotor:      Acer inoxidable AISI 420 
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Impulsor:      Aliatge gris GG 25 

Voluta:       Aliatge gris GG 25 

Cargols exteriors:     Acer inoxidable AISI 316 

 

 

2.2.2. DESBAST DE SÒLIDS FINS 

 

2.2.2.1. Rototamís 

 

Fabricant:      Estruaga o similar 

Descripció:      Tambor rotatiu Rms 

Marca:       Rms-3050 

Servei:       Aigües residuals 

Servei:       Intermitent 

Tipus de funcionament:     Automàtic 

Diàmetre del cilindre filtrant:    400 mm 

Tipus d’estructura:     Monoblock 

Cabal d’aigua a filtrar:     20m3/h 

Cabal d’aigua admissible a l’equip:   40 m3/s 

Marge de seguretat:     20m3/s 

Reducció per marge de colmatació:   30% 

Amplada equip:      490 mm 

Alçada equip:      715 mm 

Llum de pas:      1,5 mm 

Reixa filtrant:      Perfil triangular Jhonson 

Electrovàlvula rentat cilindre filtrant:   No inclosa 

Pressió de l’aigua de rentat:    3kgcm2 

Canonada d’entrada:     DN125 DIN 2576 PN-10 

Canonada de sortida:     DN 150 DIN 2576 PN-10 

Canonada de sobreeixidor:    DN-100 DIN 2576 PN-10 

Tub sistema rentat reixa filtrant:    3/8” 

Possibilitat de canvi del cilindre flotant (Desmuntable): Sí 

 

 

Materials de construcció 

 

Bastidor i cos:      Acer inoxidable AISI 316/1,4401-EN 10088 

Cilindre flotant:      Acer inoxidable AISI 316/1,4401-EN 10088 

Reforç i tapes cilindre filtrant:    Acer inoxidable AISI 316/1,4401-EN 10088 
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Element de tancament cilindre flotant:  EPDM resistent a greixos 

Elements de tancament lateral:    Polietilè HD-1000 

Rascador de sòlids:     Aliatge llautó 

Molles rascador:      Acer inoxidable AISI 316/1,4401-EN 10088 

Potes suport bastidor i cos:    Acer inoxidable AISI 316/1,4401-EN 10088 

Boquilles aspersors:     Aliatge llautó 

Rodaments:     NSK o similar 

Brides de connexió:     Alumini DIN 2576 PN-10 

Rampa de conducció de sòlids:    Acer inoxidable AISI 316/1,4401-EN 10088 

Capotatge superior equip segons norma CEE:  Acer inoxidable AISI 316/1,4401-EN 10088 

Canonada sistema de rentat:    Acer inoxidable AISI 316/1,4401-EN 10088 

Cargols en zones submergides:    Acer inoxidable AISI 316/1,4401-EN 10088 

Cargols en zones aèries:     Acer inoxidable AISI 316/1,4401-EN 10088 

 

 

Accionament reductor 

 

Reductor mecànic:    Varvel o similar 

Tipus:      Visinfin corona 

Velocitat de sortida:     14 rpm 

Factor de servei:     1,5 

Execució:     Eix foradat 

Caixa, tapes i brides:    GG-15 UNE 36-111-73/DIN 17210 

Cargol sensefi, eixos i engranatges:   Acer de cimentació UNE 36-013-79/DIN 17210 

Corona:      Bronze centrifugat DIN 1705 

Cargols:      Resistència 8.8 DIN 912/ISO 4762-DIN 933 

Anells elàstics:     Acer molles, fosfatat DIN 471/472/983 

Eix de sortida foradat:    GGG-40 o GG-22 DIN 1693/UNE 36-111-73 

 

 

Accionament motor 

 

Motor elèctric:      Siemens o similar 

Potència:      0,25 Kw 

Velocitat d’entrada:    1420 rpm 

Tensió i freqüència:    220/380-400 V 50/60 Hz 

Protecció i aïllament:     IP-55 classe F 

Muntatge:     8-5 

Sentit únic de gir:     Sí 

Opcionals 
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Electrovàlvula de rentat:     No inclosa 

Quadre de control:     No inclòs 

Elements d’elevació:     No inclosos 

Instal·lacions elèctriques:    No incloses 

Embalatges:     No inclosos 

Cablejat intern equip o caixa de connexió:  No inclòs 

Tacs d’ancoratge a obra civil:   No inclosos 

Connexionat de canonades:   No inclòs 

Pla de seguretat o salut en muntatge:  No inclòs 

 

Acabats 

 

Parts en acer inoxidable aèries i submergides 

Posterior raig d’aigua calent a pressió 

Esmalt Bi-component plata metalitzat 

 

 

2.2.2.2. Cargol transportador-compactador 

 

Sensefi transportador compactador  

Característiques principals: 

Fabricant:      Estruaga o similar 

Model:       1,1 

Capacitat de transport:    Entre 0,75 i 1,5 m3/h (+/-) 

Posició de treball:     Horitzontal 

Funció:       Empenyent 

Diàmetre rosca helicoïdal:    160mm 

Pletina rosca helicoïdal:     60x15 mm 

Longitud canal:      1100 mm 

Longitud zona de compactació:    400 mm 

Longitud total sense comptar motorreductor:  1500 mm 

Distància de tremuja de càrrega al terra:   500 mm 

Canal de transport:     Espessor 2,00 mm 

Llit de transport polietilè:     Espessor 6,00 mm 

Tapes de protecció segons norma CEE:   Espessor 1,50 mm 

Potes suport:      Espessor 5,00 mm 

Reforç cos:      En forma d’”U”, espessor 4,00 mm 

Boques de càrrega:     Una 

Amplada de boca de càrrega:    500 mm 
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Raspall de neteja, ubicació:    A la boca de càrrega 

Tipus d’estructura:     Monoblock 

Perforació en boca de càrrega:   Trepants de 5 mm 

Capçal de compactació:     Perforat 3,00 mm 

Canonada sortida líquid en capçal de compactació: 1 ½” rosca mascle 

Canonada sortida líquid en boca de càrrega:  1 ½” rosca mascle 

 

Material de construcció: 

 

Construcció canal compactador “U”:   Acer inoxidable AISI-316/1,4401-EN 10088 

Construcció potes suport:    Acer inoxidable AISI-316/1,4401-EN 10088 

Construcció rosca helicoïdal (eix foradat):  Acer cimentat suec F-1515 

Construcció eix accionament:   Acer carboni F-5 

Reforç canal compactador:   Acer inoxidable AISI-316/1,4401-EN 10088 

Construcció placa de recolçament motorreductor: Acer inoxidable AISI-316/1,4401-EN 10088 

Construcció tolva de càrrega:    Acer inoxidable AISI-316/1,4401-EN 10088 

Llit de transport:      Polietilè HD-1000 

Raspall de neteja:    Nylon antidescast 

Construcció tapes de protecció segons norma CEE: Polietilè 

Tirador de tapa tipus:    1157 codi 1157.14.200 

Material construcció boca descàrrega:  Acer inoxidable AISI-316/1,4401-EN 10088 

Cargols en zones submergides:    Acer inoxidable AISI-316/1,4401-EN 10088 

Cargols en zones aèries:     Acer inoxidable AISI-316/1,4401-EN 10088 

Canonada sortida líquida  Acer inoxidable AISI-316/1,4401-EN 10088 

 

 

2.2.3. TRACTAMENT BIOLÒGIC 

 

Dades de la depuradora 

• L’estació depuradora haurà d’estar essencialment constituïda dels següents elements: 

• Una cisterna prefabricada en planxa d’acer d’un gruix aproximat de 6mm, soldat 

longitudinalment i escollit per la seva qualitat de resistència conforme a les normes AFNOR A 

45040, la seva protecció anticorrosió està assegurada amb dues capes de pintura bituminosa, 

per l’interior i l’exterior. 

• Una boca d’home per a la seva inspecció, amb tapa. Aquesta boca de registre podrà ser 

eventualment refusada si s’efectua l’obra (per compte del contractista). 

• Una arribada dels efluents amb un diàmetre de Ф DN 150. 

• Una canalització d’evacuació dels efluents tractats de Ф DN 50 o de Ф DN 80. 

• Un conjunt de ganxos per a l’aixecament de l’estació compacta. 
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• Conjunts d’airejadors submergits. 

• Una canalització d’alimentació d’aire, en acer galvanitzat pels airejadors. 

• Sistemes de fixació per a cada airejador. 

• Una cadena per a la fixació de cada airejador i la seva extracció. 

• Un grup electrobomba submergible amb la potència calculada a l’annex corresponent, per a 

l’evacuació de l’afluent depurat. 

• Un contactor submergit de boia per a parada a nivell baix o de seguretat. 

• Una canalització en acer per a unir el grup anteriorment descrit. 

• Un quadre elèctric de maniobra per a comandar la instal·lació, estanc a la intempèrie 

composat per: 

- Un interruptor general amb visió exterior i rearmable 

- Una senyal lluminosa de baixa tensió hermètica sobre el quadre elèctric. 

- Autòmat, programable per a posta en marxa de l’airejador i bomba d’evacuació. 

 

COMPONENTS PER A CADA MOTOR:  

• Un disjuntor tèrmic diferencial. 

• Un interruptor Manual-Automàtic-Parada. 

• Una senyal lluminosa verda de Funcionament. 

• Una senyal lluminosa vermella de Parada. 

 

Treballs d’enginyeria civil 

Els treballs d’enginyeria civils que es descriuen a continuació són estimats per a condicions normals 

d’execució i són bàsicament a títol informatiu. En tot cas, és necessari tenir en compte els següents 

punts: 

El terreny ha de ser accessible a camions de gran tonatge. 

El terreny ha d’estar lliure de capa freàtica, necessitant recolzaments per a la fixació de la cuba, i també, 

s’ha de preveure un llastrat de l’estació. 

El terreny haurà d’estar exempt de roques. 

Al voltant de l’excavació hi haurà d’haver espai que permeti la circulació de la grua que servirà per a 

col·locar al seu lloc l’estació depuradora. 

La depuradora no s’enterrarà a més de 1,5 m de profunditat. 

Es recomana que no hi hagi res en la part superior de la depuradora. 

 

Transport 

El transport de l’estació depuradora prefabricada es farà per camió fins a l’obra. 

La descàrrega i posta a lloc es farà per mitjà d’una grua que haurà d’estar a l’obra a l’arribada del 

transport. 

L’empresa de la depuradora avisarà abans d’enviar l’estació depuradora amb l’objectiu de poder 

coordinar totes les operacions. 
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Excavació 

L’excavació es farà amb les mesures mínimes compatible amb la naturalesa del terreny. Les terres 

sobrants hauran d’estar seques i transportades a zones idònies. 

Al terra de l’excavació s’haurà de construir un llit de sorra de 15cm (eventualment podrà fer-se un sòl de 

ciment pobre). 

Degut a que no es preveu l’anclatge de la cuba, aquesta s’haurà d’omplir al 50% d’aigua. EN cas que la 

capa freàtica estigui per sobre del fons de la cuba o existeixi perill d’elevació, l’anclatge s’executarà 

mitjançant una llosa de ciment lleugerament armat. 

 

Col·locació 

La grua s’haurà de dimensionar en funció del pes de la cuba i les dimensions de la mateixa. Aquesta 

serà instal·lada perfectament anivellada i omplerta d’aigua clara immediatament després de col·locada. 

 

Materials 

- Dipòsit:    xapa d’acer de 6mm de gruix 

- Airejadors:   acer inoxidable AISI 316L. 

- Boca d’home  per inspecció : AISI 316L. 

- Tapa de ventilació:  AISI 304. 

 

 

2.2.4. MESURA DE CABAL 

 

Dades generals 

Fabricant:      Endress+Hausser o similar 

Model:       PROMAG 50 W 

Diàmetre:      DN100 

 

Característiques: 

Valor 20mA sortida de corrent 1:    1200 dm3/min 

Gamma de corrent de la sortida de corrent 1:  4-20 ma 

Valor de puls de la sortida de puls 1:   10 dm3 

Senyal de sortida de la sortida de puls 1:   pasiva/positiva 

 

Valor final de la calibració:    39,2699 l/s 

Temperatura de l’aigua:    22,4ºC 
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2.2.5. VALVULERIA 

2.2.5.1. Vàlvules de comporta 

 

Dades generals 

Fabricant:    Belgicast o similar 

Model:     BV-05-47 

Descripció:    Vàlvula de comporta de tancament elàstic 

 

 

2.2.5.2. Vàlvules de retenció 

 

Dades generals 

Fabricant:    Belgiscast o similar 

Model:     BV-05-38 DN 40/500 (Brides), DN-10  

BV-05-38R DN 1” a 3” (Rosca Gas) i PN-10. 

 

Característiques: 

És una vàlvula de retenció a bola especialment dissenyada per impulsions amb aigües residuals i llots. 

Impossibilitat d’embussament. 

Revestiment epoxy anticorrosiu 

Poca pèrdua de càrrega. 

Es pot instal·lar horitzontalment o vertical. 

Temperatura de -10ºC a +80ºC. 

 

 

2.2.6. ALTRES UNITATS NO ESPECIFICADES EN AQUEST PL EC 

 

Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions haurà 

d'acomplir les condicions assenyalades al Plec de Condicions de l’Agència Catalana de l’Aigua aprovat 

el 23 de juny de 1998. 

 

 

Barcelona, maig 2012 

L’Autora del projecte: 

 

 

 

Núria Besora Tavera 




