
 

 

 

 

Document nº3 

 

 

Plec de prescripcions tècniques 

 

  



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor  Plec de prescripcions tècniques 
 

1 
 

Índex 

 

Índex....................................................................................................................1 

Disposicions generals..........................................................................................8 

Objecte i abast..........................................................................................8 

Descripció de les obres.............................................................................8 

Documents que defineixen les obres........................................................8 

Compatibilitat i relació entre els diferents documents...............................9 

Normativa aplicable...........................................................................................10 

Normes tècniques de Projecte i Construcció..........................................10 

Normes urbanístiques.............................................................................12 

Normes sobre aigües i Domini Públic Hidràulic......................................12 

Normes sobre qualitat en l’efluent...........................................................13 

Normes sobre qualitat en aigua residual.................................................13 

Normes sobre Impacte ambiental...........................................................14 

Normes sobre Seguretat i Salut..............................................................15 

Normes sobre gestió de residus..............................................................18 

Normes sobre activitats...........................................................................19 

Normes sobre contractació.....................................................................19 

Consideracions addicionals.....................................................................20 

Condicions dels materials a utilitzar...................................................................20 

Condicions de caràcter general...............................................................20 

Procedència dels materials...........................................................21 

Apilament dels materials...............................................................21 

Control i assaig dels materials......................................................21 

Transport dels materials...............................................................22 

Materials que no reuneixen les condicions...................................22 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor  Plec de prescripcions tècniques 
 

2 
 

Responsabilitat del Contractista...................................................23 

Moviments de terres, drenatges i ferms..................................................23 

Materials granulars per a terraplens.............................................23 

Materials granulars per a rebliments............................................24 

Materials per a cunetes................................................................24 

Tapes de registre..........................................................................24 

Sub-base granular........................................................................25 

Sòls estabilitzats amb ciment.......................................................25 

Tot-ú artificial................................................................................25 

Material per a recolzament i recobriment de canonades..............25 

Regs d’imprimació........................................................................26 

Regs d’adherència........................................................................26 

Mescles bituminoses en calent.....................................................26 

Paviments de formigó...................................................................27 

Voreres.........................................................................................27 

Làmina geotèxtil............................................................................27 

Formigó, ciments i morters......................................................................28 

Ciments.........................................................................................28 

Aigua per morters i formigons.......................................................28 

Àrids per morters i formigons........................................................29 

Additius per morters i formigons...................................................30 

Addicions per morters i formigons................................................32 

Morters hidràulics.........................................................................32 

Formigons.....................................................................................33 

Materials metàl·lics..................................................................................35 

Acer per armadures......................................................................35 

Malles electrosoldades.................................................................36 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor  Plec de prescripcions tècniques 
 

3 
 

Acers laminats..............................................................................36 

Fosa..............................................................................................37 

Acer inoxidable.............................................................................37 

Elements auxiliars...................................................................................38 

Encofrats.......................................................................................38 

Estintolaments i cintres.................................................................39 

Instal·lacions hidràuliques.......................................................................39 

Condicions generals.....................................................................39 

Canonades de polietilè.................................................................40 

Condicions de PVC.......................................................................41 

Canonades de acer inoxidable.....................................................41 

Abraçadores i suports...................................................................42 

Vàlvules........................................................................................43 

Juntes......................................................................................................43 

Bandes de PVC............................................................................43 

Neoprè..........................................................................................44 

Materials per l’edifici................................................................................45 

Formigó i morters..........................................................................45 

Elements d’acer............................................................................45 

Envans i tancaments....................................................................45 

Revestiments de paraments.........................................................46 

Forjats i biguetes..........................................................................46 

Teles asfàltiques...........................................................................46 

Portes i finestres...........................................................................47 

Pintures i vernissos.......................................................................47 

Instal·lacions elèctriques..............................................................48 

Instal·lacions interiors d’aigua......................................................48 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor  Plec de prescripcions tècniques 
 

4 
 

Equips i instal·lacions elèctriques...........................................................48 

Instal·lacions i equips...................................................................48 

Tubs per conductors elèctrics.......................................................49 

Materials no especificats en el present Plec...........................................49 

Execució i control de les obres..........................................................................50 

Disposicions generals.............................................................................50 

Direcció i inspecció.......................................................................50 

Assaigs i proves............................................................................51 

Terminis del Contracte..................................................................51 

Mitjans i mètodes de construcció..................................................53 

Maquinària....................................................................................53 

Materials que no reuneixen les condicions...................................54 

Construccions auxiliars.................................................................54 

Mesures de protecció i neteja.......................................................56 

Mesures protectores del medi ambient.........................................56 

Replanteig...............................................................................................58 

Comprovació de plànols..........................................................................58 

Senyalització...........................................................................................59 

Preparació del terreny, demolicions i desbrossament.............................59 

Excavacions............................................................................................60 

Refinament..............................................................................................61 

Terraplens...............................................................................................61 

Operacions de omplert............................................................................61 

Apuntalaments i estintolaments..............................................................62 

Encofrats i cintres....................................................................................62 

Obres de formigó.....................................................................................63 

Fabricació.....................................................................................63 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor  Plec de prescripcions tècniques 
 

5 
 

Transport......................................................................................64 

Disposició de armadures..............................................................65 

Posada en obra............................................................................66 

Vibració i consolidació del formigó...............................................67 

Juntes de formigonat....................................................................68 

Juntes impermeables....................................................................69 

Curat.............................................................................................69 

Formigonat en temperatures extremes.........................................69 

Morters de ciment....................................................................................70 

Impermeabilitzacions...............................................................................70 

Enlluïts.....................................................................................................71 

Fàbrica de totxos.....................................................................................71 

Instal·lació de canonades........................................................................72 

Col·locació dels tubs.....................................................................72 

Execució de juntes........................................................................73 

Proves...........................................................................................74 

Canonades auxiliars................................................................................78 

Instal·lació de les làmines geotèxtils.......................................................78 

Ferms......................................................................................................79 

Bases de tot-ú artificial.................................................................79 

Regs d’imprimació........................................................................80 

Regs d’adherència........................................................................81 

Mescla bituminosa en calent........................................................82 

Edifici.......................................................................................................83 

Fonamentació...............................................................................83 

Formigó.........................................................................................83 

Totxos...........................................................................................83 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor  Plec de prescripcions tècniques 
 

6 
 

Forjats...........................................................................................84 

Solats............................................................................................84 

Cobertes.......................................................................................84 

Portes, finestres i persianes.........................................................84 

Vidres............................................................................................85 

Pintura..........................................................................................85 

Instal·lacions d’aigua....................................................................85 

Instal·lacions de sanejament........................................................85 

Instal·lacions elèctriques..............................................................85 

Equips electromecànics..........................................................................86 

Altres treballs i obres...............................................................................86 

Amidaments, valoració i abonament..................................................................86 

Disposicions generals.............................................................................86 

Desbrossament i neteja del terreny.........................................................87 

Moviments de terres................................................................................87 

Excavacions de explanacions, rases i fonamentacions................87 

Transport a abocador...................................................................88 

Esgotaments d’aigua....................................................................88 

Rebliments i terraplens.................................................................88 

Ferms i paviments...................................................................................88 

Sub-bases granulars.....................................................................88 

Tot-ú.............................................................................................89 

Regs.............................................................................................89 

Sòls-ciment...................................................................................89 

Mescles bituminoses en calent.....................................................89 

Voreres.........................................................................................89 

Paviments de formigó...................................................................90 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor  Plec de prescripcions tècniques 
 

7 
 

Obres de formigó.....................................................................................90 

Formigó.........................................................................................90 

Juntes...........................................................................................90 

Armadures....................................................................................90 

Encofrats.......................................................................................91 

Obres d’edificació....................................................................................91 

Totxos...........................................................................................91 

Cobertes.......................................................................................91 

Revestiments................................................................................91 

Portes, finestres i persianes.........................................................92 

Instal·lacions d’aigua, elèctriques, sanejament i gas....................92 

Instal·lacions i equips..............................................................................92 

Canonades...................................................................................92 

Equips industrials, màquines i instal·lacions................................92 

Protecció de superfícies metàl·liques...........................................93 

Aparells de control...................................................................................93 

Posada a punt.........................................................................................94 

Partides alçades......................................................................................94 

Altres unitats d’obra.................................................................................94 

Mètode d’abonament...............................................................................95 

Revisió de preus......................................................................................95 

Despeses generals a càrrec del Contractista..........................................97 

Consideracions finals..............................................................................98 

 

 

 

 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor  Plec de prescripcions tècniques 
 

8 
 

Disposicions generals 

 

Objecte i abast 

 

El present Plec de prescripcions tècniques té per objecte establir les bases 

tècniques que s’han de complir en les obres del Projecte de millora del 

tractament d’aigua potable a Manacor. 

Aquestes prescripcions es refereixen als materials a utilitzar en l’obra, la forma 

de executar aquestes, els assaigs i proves a realitzar i la forma en que es 

mesuraran i abonaran les diferents unitats d’obra. 

 

Descripció de les obres 

 

La descripció detallada de l’obra a executar, es pot trobar en el Document nº1 

del present projecte, Memòria i annexes. 

 

Documents que defineixen les obres 

 

Les obres venen definides en els documents del present projecte: 

 Memòria i annexes 

 Plànols 

 Plec de prescripcions tècniques 

 Pressupost 
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Els plànols constitueixen els documents gràfics que defineixen les obres 

geomètricament, i amb els quadres de preus dels pressupost i el present Plec 

constitueixen els documents contractuals. 

Als mencionats documents caldrà afegir: 

 Els plànols d’obra complementaris o substitutius, que hagin sigut 

aprovats per la Direcció d’Obra. 

 Les ordres escrites emanades de la Direcció d’Obra i expressades en el 

Llibre d’Ordres. 

 

Compatibilitat i relació entre els diferents documents 

 

En cas de incompatibilitat entre les indicacions dels diferents documents es 

seguiran les següents normes: 

 El Document nº2: Plànols, té prelació sobre la resta dels documents en 

quant a dimensions. Les cotes dels plànols tindran preferència sobre les 

mesures a escala. En els elements que figurin varis plànols, tindran 

prioritat els de major escala. 

 El Document nº3: Plec de prescripcions tècniques, té prelació sobre la 

resta de documents en quant als materials, execució, mesurament i 

valoració de les obres. No obstant, es donarà prioritat al que es defineixi 

en el Document nº2: Plànols, en el que es refereixi a obres de fàbrica. 

 El Quadre de preus nº1 té prelació sobre la resta de documents en quant 

als preus de les unitats d’obra. 

 El mencionat en el Document nº2: Plànols i omès en el Document nº3: 

Plec de prescripcions tècniques, o viceversa, haurà de ser executat com 

si estigues exposat en ambdós documents, sempre que la unitat d’obra 

estigui definida i tingui preu en el Document nº4: Pressupost. 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor  Plec de prescripcions tècniques 
 

10 
 

 Les omissions o les descripcions errònies dels detalls de la obra que 

siguin indispensables per dur a terme lo exposat en el Projecte, i que per 

ús o costum hagin de ser realitzats, no eximeix al Contractista de la 

obligació d’executar aquests detalls d’obra, sinó que hauran de ser 

executats correctament. 

 En qualsevol cas es donarà prioritat al que permeti la millor execució i 

funcionament de la instal·lació, seguint sempre les instruccions de la 

Direcció d’Obra. 

 

Normativa aplicable 

 

La següent relació de disposicions constitueix el marc normatiu al que 

s’ajustaran les obres. No obstant, són preceptives totes les disposicions legals i 

reglamentaries de caràcter oficial aplicables a les obres definides en el present 

Projecte, tot i que no es citin en aquest. Per un altre part, les disposicions de 

caràcter no oficial que s’inclouen en la relació seran de aplicació en tot el que 

no quedi expressament especificat en el present Plec. 

 

Normes tècniques de Projecte i Construcció 

 

 Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, per el que s’aprova la Instrucció 

de Formigó Estructural (EHE-08). 

 Article vigent del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres 

de Carreteres i Ponts (PG-3). 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de 

Subministrament d’Aigua, aprovat per l’Ordre Ministerial de 2/10/1974. 
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 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de 

Sanejament de Poblacions, aprovat per l’Ordre Ministerial de 

15/09/1986. 

 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el Codi 

Tècnic de Edificació. Inclou les següents Normes Bàsiques de edificació: 

o DB-SE: Seguretat estructural. 

o DB-SE: Accions en la edificació. 

o DB-SE-C: Cimentacions. 

o DB-SE-A: Estructures d’acer. 

o DB-SE-F: Estructures de fàbrica. 

o DB-SI: Seguretat en cas d’incendi. 

o DB-SU: Seguretat d’utilització. 

o DB-HS: Salubritat. 

o DB-HR: Protecció davant el soroll. 

o DB-HE: Estalvi energètic. 

 Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, que modifica el Reial Decret 

314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el Codi Tècnic d’Edificació. 

 Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, per el que s’aproven el 

Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies 

elèctriques de alta tensió i les seves Instruccions tècniques 

complementaries ITC-LAT 1 A 9. 

 Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, per el que s’aprova el Reglament 

electrotècnic per baixa tensió. 

 Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, per el que s’aprova el 

Reglament de eficiència energètica en instal·lacions de il·luminació 

exterior i les seves Instruccions tècniques complementaries EA 1 A 7. 
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 Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, per el que s’aprova el 

Reglament de instal·lacions tèrmiques en els edificis. 

 

Normes urbanístiques 

 

 Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears. 

 Pla Territorial de Mallorca, text consolidat de febrer de 2011. 

 Normes Subsidiàries del Planejament del Municipi de Manacor. 

 Reial Decret 2/2008, de 20 de juny, per el que s’aprova el text refús de la 

Llei del Sòl. 

 Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de la Comunitat Autònoma de 

les Illes Balears. 

 Revisió del Pla Director Sectorial de Carreteres de Mallorca, aprovat 

inicialment per el Ple del Consell Insular de Mallorca el 22 de desembre 

de 2008. 

 Llei 22/88, de 28 de juliol, de Costes. 

 Reial Decret 1471/1989, de 1 de desembre, per el que s’aprova el 

Reglament General per el desenvolupament i execució de la Llei de 

Costes. 

 

Normes sobre aigües i Domini Públic Hidràulic 

 

 Reial Decret 849/86, de 11 d’abril, per el que s’aprova el Reglament del 

Domini Públic Hidràulic que desenvolupa els títols preliminars I,IV,VI I VII 

de la Llei d’aigües. 
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 Reial Decret 1315/1992, de 30 d’octubre, per el que es modifica el 

Reglament del Domini Públic Hidràulic aprovat en el Reial Decret 

849/86, de 11 d’abril. 

 Reial Decret 995/2000, de 2 de juny, per el que es fixen els objectius de 

qualitat per determinades substancies contaminants i es modifica el 

Reglament del Domini Públic Hidràulic aprovat en el Reial Decret 

849/86, de 11 d’abril. 

 Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol, per el que s’aprova el text refús de 

la Llei d’Aigües. 

 Llei 42/2007, de 13 de desembre, per el que es modifica la Llei d’Aigües 

aprovada en el Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol. 

 

Normes sobre qualitat en l’efluent 

 

 Directiva 98/83/CE, de 3 de novembre, relativa a la qualitat de les aigües 

per el consum humà. 

 Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, per el que s’estableixen els 

criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua per el consum humà. 

 Decret 53/2012, de 6 de juliol, sobre vigilància sanitària de les aigües de 

consum humà de les Illes Balears. 

 

Normes sobre qualitat en aigua residual 

 

 Llei 11/95, de 28 de desembre, per el que s’estableixen les normes 

aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 
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 Pla Hidrològic de les Illes Balears, aprovat per el Reial Decret 378/2001, 

de 6 d’abril, en tant que no estigui definitivament aprovat el nou Pla 

Hidrològic de les Illes Balears, redactat però pendent d’aprovació. 

 Decret 49/2003, de 9 de maig, per el que es declaren les zones 

sensibles en les Illes Balears. 

 Directiva 2000/60/CE, de 23 d’octubre, per la que s’estableix un marc 

comunitari de actuació en l’àmbit de la política d’aigües. 

 Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrer, sobre la gestió de les aigües de 

bany. 

 Reial Decret 1341/2007, de 11 d’octubre, sobre la gestió de la qualitat de 

es aigües de bany. 

 

Normes sobre Impacte ambiental 

 

 Directiva 85/337/CEE del Consell, de 27 de juny de 1985, relativa a 

l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i 

privats sobre el medi ambient. 

 Llei 1/1991, de 30 de gener, de Espais Naturals y de Règim Urbanístic 

de les Àrees de Especial Protecció de las Illes Balears. 

 Llei 2/2005, de 20 d’abril, de protecció del medi nocturn de les Illes 

Balears. 

 Llei 5/2005, de 26 de maig, per la conservació dels espais de rellevància 

ambiental en les Illes Balears. 

 Decret 29/2006, de 24 de març, en el que es declaren les zones de 

especial protecció per les aus (ZEPA) i les localitzacions de importància 

comunitària (LIC) en les Illes Balears. 
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 Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i de la 

qualitat ambiental. 

 Llei 11/2006, de 14 de setembre, de avaluacions de impacte ambiental i 

avaluacions ambientals estratègiques en les Illes Balears. 

 Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes 

Balears. 

 Llei 24/2007, de 15 de novembre, de qualitat del aire i protecció de la 

atmosfera. 

 Reial Decret legislatiu 1/2008, del 11 de gener, per el que s’aprova el 

text refós de la Llei de avaluació d’impacte ambiental de projectes. 

 Llei 21/2013, de 9 de desembre, de avaluació ambiental. 

 

Normes sobre Seguretat i Salut 

 

 Ordenança Ministerial de 26/08/1940, sobre Normes per la il·luminació 

de centres de treball. 

 Reial Decret 1244/1979, de 4 d’abril, per el que s’aprova el Reglament 

de seguretat per recipients a pressió. 

 Reial Decret 2821/1981, de 27 de novembre, per el que es modifica el 

Reial Decret 1995/1978, de 25 d’agost de 1978, sobre el Quadre de 

malalties professionals. 

 Ordenança Ministerial de 31/08/1987 sobre Senyalització, abalisament, 

defensa, neteja i finalització de obres fixes en vies fora de poblat. 

 Ordenança Ministerial de 18/06/1991, per la que es modifica la Instrucció 

Tècnica Complementària MIE-APQ 001:Referent al emmagatzematge de 

líquids inflamables i combustibles. 
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 Reial Decret 407/1992, de 24 d’abril, per el que s’aprova la Norma 

bàsica de protecció Civil. 

 Llei 21/1992, de 16 de juliol, de Industria. 

 Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, per el que es regulen les 

condicions per la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels 

equips de protecció individual. 

 Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, per el que s’aprova el 

Reglament de protecció contra incendis. 

 Reial Decret 56/1995, de 20 de gener, per el que es modifica el Reial 

Decret 1435/1992, de 27 de novembre, relatiu a les disposicions 

d’aplicació de la Directiva del Consell 98/392/CEE, sobre Seguretat en 

les màquines. 

 Reial Decret 1/1995, de 24 de març, per el que s’aprova el Text refús del 

Estatut dels treballadors. 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscs laborals. 

 Reial Decret 2177/1996, de 4 d’octubre, per el que s’aprova la norma 

bàsica de la edificació NBE-CPI/96:Condicions de protecció contra 

incendis dels edificis. 

 Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, per el que s’aprova el Reglament 

dels Serveis de Prevenció. 

 Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre les Disposicions mínimes en 

matèria de senyalització de Seguretat i Salut en el treball. 

 Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, per el qual s’aprova el Reglament 

sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

 Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre les Disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 

tinguin riscs per els treballadors. 
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 Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la Protecció dels 

treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a agents 

biològics durant el treball. 

 Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives a la utilització per els treballadors de equips de 

protecció individual. 

 Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre les Disposicions 

mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 

 Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre les Disposicions mínimes per 

la protecció de la seguretat i salut dels treballadors davant el risc elèctric. 

 Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, per el que s’aprova el Reglament 

electrotècnic per baixa tensió 

 Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, per el qual s’aproven els criteris 

sanitaris de la qualitat d’aigua de consum humà. 

 Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, per el qual s’estableixen els criteris 

higiènics i sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losis. 

 Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la Protecció de la 

seguretat i salut dels treballadors davant els riscs derivats de la 

exposició a vibracions mecàniques. 

 Reial Decret 286/2006, de 10 març, sobre la Protecció de la seguretat i 

salut dels treballadors davant els riscs relacionats amb l’exposició al 

soroll. 

 Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre les Disposicions mínimes 

de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc de exposició al 

amiant. 

 Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, per el que es modifiquen el Reial 

Decret 39/1997, de 17 de gener, en el que s’aprova el Reglament dels 
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serveis de prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre 

les Disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 

 Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, per el que s’aprova el 

Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies 

elèctriques de alta tensió i les seves instruccions tècniques 

complementaries ITC-LAT 01 a 09. 

 Reial Decret 1644/2008, de 10 d’octubre, per el que s’estableixen les 

normes per la comercialització i posada en servei de la maquinària. 

 Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, per el que s’aprova el 

Reglament de equips a pressió i les instruccions tècniques 

complementaries. 

 Normes Tècniques Reglamentaries MT 1 a 29. 

 Codi de circulació i totes les normatives posteriors que el complementin. 

 Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 

 

Normes sobre gestió de residus 

 

 Decret 141/2002, de 8 d’abril, per el que s’aprova el Pla Director 

Sectorial per la gestió dels residus de construcció, demolició, 

voluminosos i pneumàtics fora d’ús de la illa de Mallorca. 

 Ordenança Municipal reguladora de la gestió de residus de la 

construcció i demolició. 

 Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la producció i 

gestió dels residus de construcció i demolició. 
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Normes sobre activitats 

 

 Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències 

integrades de activitat de les Illes Balears. 

 Llei 8/1995, de 30 de març, de atribució de competències als Consells 

Insulars en matèria de Activitats Classificades. 

 Decret 18/1996, de 8 de febrer, per el qual s’aprova el Reglament de 

Activitats Classificades. 

 Decret 19/1996, de 8 de febrer, per el qual s’aprova el nomenclàtor de 

activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, subjectes a 

classificació. 

 Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, per el que s’aprova el 

Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials. 

 

Normes sobre contractació 

 

 Llei 32/2006, de 18 de octubre, sobre la regulació de la subcontractació 

en el sector de la construcció. 

 Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, per el que es desenvolupa la Llei 

32/2006, de 18 de octubre, sobre la regulació de la subcontractació en el 

sector de la construcció. 

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

 Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, per el que es desenvolupa 

parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 

Públic. 
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Consideracions addicionals 

 

Serà de aplicació qualsevol disposició, plec, reglament o normativa d’obligat 

compliment, quedi o no contemplada en la llista anterior. 

En cas de haver-hi discrepàncies entre les especificacions imposades per els 

diferents Plecs, Instruccions i Normes, es considerarà com a vàlida la més 

restrictiva. 

En qualsevol cas, s’entendrà que les normes citades seran de aplicació en les 

seves darreres versions actualitzades i editades. 

 

Condicions del materials a utilitzar 

 

Condicions de caràcter general 

 

Els materials utilitzats en la execució de les obres descrites en el present 

Projecte seran nous i de primera qualitat sempre que no s’especifiqui el 

contrari. 

Qualsevol material que no es trobi detallat en aquest Plec i sigui necessari, 

haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra abans de poder-se utilitzar. 

En general es consideren com a vàlides totes les prescripcions sobre les 

condicions dels materials que figurin en Plecs, Instruccions i Normes oficials, 

sempre que en el present Plec no s’especifiquin condicions més restrictives. 
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Procedència dels materials 

 

El Contractista proposarà els llocs o marques dels materials, que hauran de ser 

de igual o superior qualitat a la definida en el present Plec i hauran de ser 

aprovats per la Direcció d’Obra. 

 

Apilament dels materials 

 

Els materials s’emmagatzemaran de forma que la qualitat necessària per la 

seva correcta utilització quedi assegurada. Aquest requisit es comprovarà en el 

moment de la seva utilització. 

 

Si existeix algun defecte en els materials procedents del emmagatzematge, el 

Contractista es veurà obligat a substituir els materials a costa seva. 

 

Control i assaig dels materials 

 

No s’utilitzaran els materials sense que abans siguin analitzats i acceptats per 

la Direcció d’Obra, i aquesta podrà demanar tots els catàlegs, mostres, 

informes i certificacions que consideri oportuns. Si aquesta informació no es 

considera suficient, la Direcció podrà exigir que es realitzin els assaigs que 

consideri necessaris per identificar i comprovar la qualitat dels materials. 
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Transport dels materials 

 

El transport dels materials fins a les zones d’apilament o utilització s’efectuarà 

en vehicles mecànics adequats per cada tipus de material. Aquests vehicles 

hauran de complir totes les disposicions legals referents al transport i portaran 

tots els elements que es necessitin per evitar qualsevol alteració perjudicial del 

material transportat o el seu abocament accidental. 

La procedència i distancia de transport que es mencionen en els diferents 

documents del Projecte per els materials són únicament una aproximació per a 

facilitar la estimació dels preus. No obstant, el Contractista no té dret a 

reclamació ni indemnització de cap tipus per el fet de utilitzar materials de 

distinta procedència. 

 

Materials que no reuneixen les condicions 

 

Quan qualsevol partida de material no sigui acceptada per la Direcció d’Obra 

per no complir les condicions exigides en el Present Plec, el Contractista haurà 

de procedir a la seva retirada de l’obra en un termini màxim de 15 dies contats 

des de la data en que es comunica el rebuig. En cas de no complir el termini, la 

Direcció d’Obra té dret a disposar la retirada de tal material a costa i risc del 

Contractista. 

Si els materials tenen algun defecte però la Direcció d’Obra els considera 

acceptable, s’aplicarà la rebaixa de preus que aquesta consideri oportuna, a 

menys que el Contractista prefereixi substituir-los per uns sense defectes. 
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Responsabilitat del Contractista 

 

La rebuda dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per la 

qualitat dels mateixos, que quedarà subsistent fins que es rebin definitivament 

les obres en que s’hagi utilitzat. 

Després de la recepció de les obres i del termini de garantia, s’aplicarà lo 

indicat en les Normatives corresponents mencionades en el present Plec. 

 

Moviments de terres, drenatges i ferms 

 

Materials granulars per a terraplens 

 

Els materials a utilitzar en terraplens seran sòls o materials locals constituïts 

per productes que no contenguin matèria orgànica descomposta, fems, 

materials congelats, arrels, terreny vegetal o qualsevol matèria similar. 

Els materials es podran obtenir de les excavacions realitzades en obra o dels 

préstecs que siguin autoritzats per la Direcció d’Obra. 

Els materials per a terraplens compliran les condicions que estableix el PG-3, 

en el seu article 330.3 per sòls adequats o sòls seleccionats. El Projecte de 

construcció definirà el tipus de sòl a utilitzar en funció de la missió resistent del 

terraplè. 
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Materials granulars per a rebliments 

 

Els materials a utilitzar en rebliments seran sòls o materials locals constituïts 

per productes que no contenguin matèria orgànica descomposta, fems, 

materials congelats, arrels, terreny vegetal o qualsevol matèria similar. 

Els materials es podran obtenir de les excavacions realitzades en obra o dels 

préstecs que siguin autoritzats per la Direcció d’Obra. 

Els materials per a rebliments localitzats compliran les condicions que estableix 

el PG-3, en el seu article 330.3 per sòls adequats.  

 

Materials per a cunetes 

 

El formigó per a cunetes executades en obra complirà les condicions 

establertes pels formigons en el present Plec. 

El formigó per a cunetes prefabricades complirà les condicions establertes per 

a formigons en el present Plec, essent admissible la utilització d’additius per 

l’acceleració de l’enduriment. 

 

Tapes de registre 

 

Seran de fosa gris i compliran les condicions establertes en la Norma UNE 36-

111-73-IR. 
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Sub-base granular 

 

Els materials per les sub-bases granulars hauran de complir les condicions 

establertes en el PG-3, en el seu article 500.2 per a condicions de trànsit pesat 

i mig. 

 

Sòls estabilitzats amb ciment 

 

Els materials compliran les condicions que s’estableixen en el PG-3 en el seu 

article 512.3. La resistència a compressió simple a 7 dies no serà inferior a 1,96 

MPa. 

 

Tot-ú artificial 

 

Haurà de complir les especificacions estipulades en l’article 501.1 i 501.2 del 

PG-3 i s’adaptarà a la corba granulomètrica Z-1 d’aquest article. 

 

Materials granulars per recolzament i recobriment de canonades 

 

Es defineix com a material per a recolzament de la canonada el que es col·loca 

entre el terreny natural del fons de la rasa i la canonada o envoltant a aquesta 

fins a mitja canya. 

Es defineix com a material per el recobriment de canonades el que es col·loca 

envoltant a la canonada fins a 50 cm per damunt de la seva generatriu superior. 

El material granular per recolzament i recobriment de canonades soterrades 

consistirà en un àrid procedent de trituració, dur, net i químicament estable. La 
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seva granulometria vindrà donada per una mida de partícula compresa entre 2 i 

8 mm. 

 

Regs d’imprimació 

 

Els materials compliran les condicions que s’estableixen en el article 530.2 del 

PG-3. Els lligants bituminosos hauran de ser betums asfàltics fluïdificats de 

cures mitges del tipus MC0,MC1 o MC2. 

 

Regs d’adherència 

 

Els materials compliran les condicions que s’estableixen en el article 531.2 del 

PG-3. Els lligants bituminosos hauran de ser betums asfàltics fluïdificats de 

cures ràpides del tipus RC0,RC1 o RC2. 

 

Mescles bituminoses en calent 

 

Els materials compliran les condicions que s’estableixen en el article 542.2 del 

PG-3. Els lligants bituminosos hauran de ser betums asfàltics i verificar les 

exigències del article 211. 

S’utilitzaran mescles que compleixen l’especificat en l’article 542.3 del PG-3 per 

a trànsit pesat. 

Els àrids gruixats, fins i de farcit hauran de complir les especificacions 

estipulades en l’article 542 del PG-3 i es limitarà el coeficient de polit dels àrids 

a un valor mínim de 0,4, determinat segons les normes NLT 17472 I NLT 

17573. 
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Paviments de formigó 

 

Els materials compliran les condicions que s’estableixen en el article 550.2 del 

PG-3. La resistència característica a flexo-tracció del formigó serà superior als 

3,92 MPa. 

 

Voreres 

 

S’utilitzarà paviment de rajoles hidràuliques que compleixi les condicions 

establertes en l’article 220, per a rajoles de classe primera, del PG-3. 

 

Làmina geotèxtil 

 

El geotèxtil previst estarà constituït per fibres sintètiques que poden ser de 

polipropilè, polietilè o polièster. Serà permeable, imputrescible, resistent a la 

floridura, insectes, arrels i àcids i alcalins naturals propis del terreny i capaç de 

funcionar com a filtre sense que es produeixi la contaminació del material de 

estabilització per els agregats del terreny natural. També impedirà que l’aigua 

arrossegui el sòl al infiltrar-se. 

La densitat de la làmina serà igual o superior a 140 g/m2 en rases per 

canonades i 200 g/m2 per bases de fonamentacions. 

El material haurà de complir les condicions establertes en els articles 290 i 422 

del PG-3 i en la Norma UNE-40523. 
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Formigons, ciments i morters 

 

Ciments 

 

Es defineixen com ciments o conglomerants hidràulics als productes que, 

pastats amb aigua, s’endureixen submergits en aquest líquid, i són 

pràcticament estables en contacte amb aquest. 

Hauran de complir les condicions establertes en l’article 26 de la EHE-08, i els 

articles mencionats en aquest, les condicions generals exigides en el capítol IV 

de la Instrucció per el recepció de ciments (R-08) i les especificacions 

establertes en aquest Plec. 

Si el ciment arriba a obra a granel, cada partida haurà d’anar acompanyada de 

un albarà amb, com a mínim, el nom del fabricant (o la marca comercial del 

ciment), la designació del ciment segons la EHE-08, tipus i límit de percentatge 

de les adicions actives que contengui i el seu pes net. En el cas de que el 

ciment arribi a obra dins sacs, la informació mencionada anteriorment haurà de 

anar impresa en els sacs. 

La Direcció d’Obra té el dret de reconèixer i rebutjar el ciment que, per tenir 

poca cura en la seva conservació, lloc o data d’emmagatzematge, o demés 

motius, no compleixi les condicions establertes en el present Plec. 

 

Aigua per morters i formigons 

 

Com a norma general podran utilitzar-sem tant per el pastat com per el curat de 

morters i formigons, totes aquelles aigües que la pràctica hagi considerat 

acceptables, es a dir, que no hagin produït eflorescències, esquerdes o 

pertorbacions en l’enduriment i resistència d’obres similars a la projectada. 
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En tot cas es podran analitzar i rebutjar totes aquelles que no compleixin les 

condicions imposades en l’article 27 de la EHE-08.   

 

Àrid per morters i formigons 

 

Hauran de complir les condicions establertes en l’article 28 de la EHE-08 i es 

designaran segons el format indicat en l’article 28.1 de la EHE-08. 

La mida màxima de un àrid gruixat o fi, es defineix com la mínima obertura de 

sedàs UNE-EN 933-2 i que compleix lo establert en la taula 28.3.a de la EHE-

08. La mida mínima de un àrid gruixat o fi, es defineix com la màxima obertura 

de sedàs UNE-EN 933-2 i que compleix lo establert en la taula 28.3.a de la 

EHE-08. 

Els àrids seran apilats independentment, classificats segons mida, sobre 

superfícies netes i drenades, en munts diferents. 

Segons la EHE-08, es defineix com a grava o àrid gruixat total, a la barreja de 

les diferents fraccions d’àrid gruixat que s’utilitzin; com a arena o àrid fi total, a 

la barreja de les diferents fraccions de àrid fi que s’utilitzin; i com a àrid total, al 

que posseeix les proporcions de arena i grava adequades per fabricar el 

formigó necessari. 

L’àrid fi a utilitzar en morters i formigons serà arena natural, arena procedent de 

la trituració, una mescla dels dos materials o un altre producte, en el que la 

pràctica hagi considerat acceptable. Les arenes naturals estaran constituïdes 

per partícules estables resistents. Les arenes artificials s’obtindran de la 

trituració de pedres que hauran de complir els requisits exigits per graves en la 

fabricació de formigó. 

L’àrid gruixat a utilitzar en formigons serà grava natural, grava procedent de la 

trituració de pedra de cantera o grava natural o un altre producte, en el que la 

pràctica hagi considerat acceptable. En tot cas, l’àrid es compondrà de 
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elements sòlids, nets, resistents, de uniformitat raonable, sense pols ni altres 

matèries no desitjades. 

 

Additius per morters i formigons 

 

Es defineixen com additius aquelles substàncies o productes que, mesclats 

amb els àrids i el ciment durant el pastat, modifiquen alguna de les 

característiques del formigó o del morter, de les seves propietats habituals o del 

seu comportament. 

Hauran de complir les condicions establertes en l’article 29 de la EHE-08 i 

hauran de ser aprovats per la Direcció d’Obra. 

Els additius hauran de tenir consistència i qualitat uniforme en les diferents 

partides i podran ser acceptats basant-se en el certificat del fabricant. 

En l’article 29.2 de la EHE-08 es consideren els principals tipus de additius que 

existeixen: Plastificants, Superplastificants, Accelerants o Retardadors de 

l’enduriment, Inclusors d’aire i els Multifuncionals. Per les característiques de 

l’obra es consideraran els següents: 

 

Plastificants 

 

Es defineixen com a plastificants els productes que s’afegeixen durant el pastat 

amb el fi de reduir la quantitat d’aigua corresponent a la consistència desitjada. 

No es permet l’ús de cap tipus de plastificant sense la aprovació prèvia de la 

Direcció d’Obra, que haurà de donar les indicacions per la seva utilització. 
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Accelerants i retardants de l’enduriment 

 

Es defineixen com accelerants o retardants de l’enduriment, els productes que 

s’afegeixen durant el pastat amb el fi de augmentar o reduir la velocitat 

d’hidratació del ciment. 

Els productes més utilitzats són el clorur càlcic com a accelerant i el sulfat 

càlcic, materials orgànics, sucre, cafeïna o cel·lulosa com a retardants. 

No es permet l’ús de cap tipus de accelerant o retardant de l’enduriment sense 

l’aprovació prèvia de la Direcció d’Obra i només en condicions especials en les 

que sigui aconsellable. 

 

Productes de curat 

 

Es defineixen com productes de curat a utilitzar en formigons hidràulics, els 

productes o substàncies que s’apliquen en forma de recobriment plàstic i altres 

tractaments especials, per impermeabilitzar la superfície del formigó i conservar 

la seva humitat, de forma que s’evita la falta d’aigua durant l’enduriment. 

Els productes filmògens i similars, hauran de assegurar la perfecta conservació 

del formigó, formant una pel·lícula contínua sobre la superfície del mateix, que 

impedeixi la evaporació del aigua, i que romangui intacta durant 7 dies després 

de la seva aplicació. 

Seran de color clar, fàcils d’utilitzar, no reaccionaran de forma perjudicial amb 

el formigó, no desprendran vapors nocius i aguantaran un període 

d’emmagatzematge superior als 30 dies sense deteriorar-se. 

No es permet l’ús de cap tipus de accelerant o retardant de l’enduriment sense 

l’aprovació prèvia de la Direcció d’Obra. 
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Addicions per a morters i formigons 

 

Es defineixen com addicions aquells materials inorgànics, putzolànics o amb 

hidraulicitat latent que, finalment dividits, poden ser afegits al formigó amb el fi 

de millorar alguna de les seves propietats o conferir-li característiques 

especials. En la EHE-08 es contempla únicament la utilització de cendres 

volants i fums de sílice com addicions. 

Hauran de complir les condicions establertes en l’article 30 de la EHE-08, i els 

articles mencionats en aquest, i hauran de ser aprovats per la Direcció d’Obra.  

L’empresa que subministri formigó amb cendres volants haurà de realitzar un 

control de producció segons l’article 30.1 de la EHE-08 i haurà de disposar els 

resultats dels anàlisis al abast de la Direcció d’Obra, sempre que no disposi de 

un certificat de conformitat oficialment homologat per un país membre de la UE.  

Segons la EHE-08, en elements no pretesats, es limita la quantitat màxima de 

cendres volants addicionades al 35% del pes del ciment i del fum de sílice al 

10% del pes de ciment. 

 

Morters hidràulics 

 

Es defineixen els morters de ciment com el producte resultant del pastat de una 

combinació de àrids fins, ciment i aigua. Eventualment, poden contenir algun 

additiu per millorar les seves propietats sempre que s’hagi aprovat prèviament 

per la Direcció d’Obra. 

Es defineix com beurada de ciment a la pasta de consistència molt fluïda, 

formada per ciment i aigua, utilitzada principalment per injeccions de terrenys, 

fonamentacions, túnels, etc. Eventualment, poden contenir algun additiu per 

millorar les seves propietats sempre que s’hagi aprovat prèviament per la 

Direcció d’Obra. 
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Els morters hauran de ser suficientment plàstics per omplir els espais en que 

s’hagin de utilitzar i no es retrauran de forma que perdin el contacte amb 

superfícies de recolzament. 

La mescla serà tal que, al estrènyer-la, conservi la seva forma una vegada es 

deixi anar sense aferrar-se a les mans ni humitejar-les. Es podrà realitzar a mà, 

mesclant en sec el ciment i l’arena sobre un terreny impermeable fins a obtenir 

un producte homogeni i després s’afegirà l’aigua necessària mentre es pasta 

fins a obtenir la consistència desitjada. 

No es permet utilitzar el morter que hagi començat a endurir-se ni el que no 

s’hagi utilitzat després de 45 minuts del pastat, havent de rebutjar-los en cada 

cas. 

La proporció en pes del ciment i l’aigua en les beurades podrà variar des de 1/8 

al 1/1, en funció de les característiques desitjades. En tot cas, la seva 

composició haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra en cada cas. 

Segons la seva utilització s’estableixen els següents tipus de morters de 

ciments Portland, definits per la relació entre el ciment i els àrids fins en pes: M 

1:6, M1:5, M 1:4, M 1:3, M 1:2 i M 1:1. 

 

Formigons 

 

Es defineixen els formigons com el producte resultant del pastat de una 

combinació de àrids fins, àrids gruixats, ciment i aigua. Eventualment, poden 

contenir algun additiu per millorar les seves propietats sempre que s’hagi 

aprovat prèviament per la Direcció d’Obra. 

Hauran de complir les condicions establertes en l’article 31 de la EHE-08, i la 

totalitat d’aquesta instrucció. 

La designació dels formigó es realitzarà d’acord amb el format tipificat en 

l’article 39.2 de la EHE-08, exceptuant els formigons per paviments que es 

designaran segons el PG-3. El subministrador haurà d’establir la composició de 
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la mescla, garantint al client les característiques especificades de mida màxima 

d’àrid, consistència i resistència característica, així com les limitacions 

derivades del tipus d’ambient especificat (contingut de ciment i relació 

aigua/ciment). 

El client és responsable de la congruència de les característiques de mida 

màxima d’àrid, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i 

el subministrador les haurà de garantir, indicant també la relació aigua/ciment 

que ha utilitzat. 

En els formigons amb característiques especials les garanties i la informació 

que el subministrador ha de aportar s’especificaran abans del subministrament. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el seu procés de fabricació i el 

transport hauran de complir les prescripcions dels articles 31 i 71 de la EHE-08 

i les prescripcions establertes en el present Plec. 

La docilitat del formigó es valorarà determinant la seva consistència per mitja 

del assaig de assentament, segons UNE-EN 12350-2, i prenent com a valors 

límit d’assentament del con els especificats en l’article 31.5 de la EHE-08. 

Segons l’article 31.1 de la EHE-08, es limita la quantitat del ió clor aportat per 

els components del formigó en un 0,4% del pes del ciment en obres de formigó 

en massa i armat. 

En l’article 37.2.3 de la EHE-08, s’estableixen el criteris i exigències de qualitat 

que hauran de complir els formigons. 

La dosificació dels materials haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra i 

s’atendrà a les prescripcions dels articles 37.3.1, 37.3.2 i 71.3.2 de la EHE-08 

segons la classe d’exposició adoptada, mentre que les instal·lacions de 

dosificació hauran de complir amb les prescripcions del article 71.2.3 de la 

EHE-08.  

La dosificació de tots els components en el formigó es realitzarà en pes 

(kilograms per metre cúbic de mescla), exceptuant l’aigua, en la que es 

realitzarà en volum (metres cúbics per metre cúbic de mescla). 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor  Plec de prescripcions tècniques 
 

35 
 

La execució de qualsevol mescla de formigó no haurà d’iniciar-se fins que hagi 

estat estudiada i aprovada per la Direcció d’Obra. La fórmula de treball 

senyalarà, exactament, el tipus de ciment a utilitzar, la classe i mida d’àrid, la 

consistència desitjada del formigó i els continguts dels components per metre 

cúbic de mescla. 

És imperatiu que totes les dosificacions escollides siguin capaces de 

proporcionar formigons amb les característiques resistents mínimes 

necessàries. Per garantir aquest fet, es seguiran les estipulacions descrites en 

l’article 86 de la EHE-08 sobre el control del formigó, en el que s’estableixen els 

mètodes de pressa de mostres, assaigs i normes UNE per garantir les qualitats 

resistents. 

A continuació s’estableixen els tipus de formigó que s’utilitzaran en el present 

Projecte i el seu ús. 

Figura  1.1. Tipus de formigons a utilitzar en el present Projecte 

Formigó Ús 

HL-150/P/20 Formigó de neteja 

HF-4 Paviment de formigó 

HM-20/P/20/I Protecció de canonades 

HA-30/B/20/IV Estructures de formigó armat 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Materials metàl·lics 

 

Acer per armadures 

 

Hauran de complir les condicions establertes en l’article 32 de la EHE-08 i les 

especificacions del present Plec. 

Per les armadures de les estructures de formigó armat s’utilitzaran barres 

corrugades d’acer B-500S conformes amb la UNE-EN 10080 segons l’article 

32.2 de la EHE-08. 
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En l’article 32 de la EHE-08, s’estipulen els valors que hauran de complir els 

assaigs d’adherència, aptitud al doblegat-desdoblegat, característiques de 

composició química i la geometria de les corrugues de les barres corrugades. 

 

Malles electrosoldades 

 

Hauran de complir les condicions establertes en l’article 33.1.1 de la EHE-08 i 

les especificacions del present Plec. 

Les malles electrosoldades estaran formades per barres corrugades que 

compleixin les especificacions mencionades en l’anterior apartat, o amb filferros 

corrugats que compleixin les especificacions del article 32.3 de la EHE-08. 

 

Acers laminats 

 

Es consideraran dins aquesta denominació tots els laminats, acers comuns al 

carbó o acers de baixa aliatge fabricats per qualsevol dels procediments 

habituals. 

L’acer a utilitzar serà del tipus S275 JR, segons la designació comercial que 

figura en les normes UNE-EN 10025 i UNE-EN 10210-1. 

Hauran de complir les condicions establertes en el Document Bàsic SE-A del 

Codi Tècnic d’Edificació, la EAE i les especificacions del present Plec. 

La estructura del acer serà homogènia i no tindrà defectes que perjudiquin la 

qualitat del material. Els productes laminats tindran una superfície llisa sense 

defectes ni irregularitats superficials que superin les toleràncies exigides, que 

es repararan seguint els procediments adequats aprovats per la Direcció 

d’Obra. 
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Els productes laminats hauran de ser apilats en un lloc adequat i amb temps de 

permanència màxims que permetin que els perfils compleixin les toleràncies 

després de eliminar la capa oxidada superficial. 

 

Fosa 

 

La fosa a utilitzar per la fabricació de peces serà la fosa grisa, amb grafit 

laminar o grafit esferoïdal. La fosa presentarà en la seva fractura, gra fi, regular, 

homogeni i compacte. 

La fosa a utilitzar complirà les normes UNE-EN 1561, UNE-EN ISO 945, UNE-

EN 1369, UNE-EN 1370, UNE-EN 1371-2, UNE-EN 1559-1, UNE-EN 1560, 

UNE-EN 10714, UNE-EN 12680-1, UNE-EN 12681, i les prescripcions del 

present Plec en tots els casos i la Norma UNE-EN 1563 en el cas de utilitzar 

grafit esferoïdal. 

Haurà de ser susceptible de ser tallada i trepada fàcilment però no deixant de 

ser dura i tenaç. No presentarà pors, bosses d’aire, esquerdes, forats, taques ni 

demés defectes que perjudiquin la resistència o continuïtat del material. 

 

Acer inoxidable 

 

Els acers inoxidables a utilitzar en els elements de les obres de tractament i 

subministrament d’aigua o oxigen serà acer austenític, de baix contingut en 

carboni. 

Els acers a utilitzar seran del tipus AISI 304 segons la designació de la norma 

AISI-SAE dels EE.UU i hauran de complir les característiques i composició 

química establertes en aquesta. 

Hauran de complir les normes UNE-EN 10088, UNE-EN ISO 3506-2, UNE-EN 

36016 i UNE-EN 36257. 
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Els elements d’acer inoxidable es marcaran amb senyals per evitar confusions 

al utilitzar-los. 

 

Elements auxiliars 

 

Encofrats 

 

Es defineixen com encofrat als elements auxiliars “in situ” utilitzats per donar 

forma als formigons i morters. Els encofrats poden ser del tipus recuperable o 

perdut, si queden englobats dins el formigó. 

Hauran de complir les estipulacions prescripcions aprovades en l’Ordre 

FOM/3818/2007, de 10 de desembre, per el que es dicten instruccions 

complementaries per la utilització de elements auxiliars d’obra en la construcció 

de ponts de carretera. 

Es podran utilitzar encofrats de fusta o metàl·lics, o de qualsevol altre material 

que reuneixi les característiques adequades. La fusta dels encofrats haurà de 

haver estat curada al aire durant com a mínim 2 anys, haurà de ser sana i amb 

les dimensions suficients. 

S’utilitzaran taulons de fusta amb arestes vives de fibra recta paral·lela a la 

dimensió major de la peça. No tindran esquerdes ni nuus de espessor superior 

a 1/7 de la dimensió menor. 

Els encofrats metàl·lics hauran de ser lo suficientment rígids i resistents per 

evitar desplaçaments locals durant el formigonat, i així evitar deformacions en 

el parament del formigó. No es permet utilitzar encofrats metàl·lics de 

espessors menors a 5 mil·límetres i hauran de ser aprovats per la Direcció 

d’Obra abans de utilitzar-se, sempre que siguin fabricats per el Contractista. 
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Estintolaments i cintres 

 

Es defineixen com estintolaments i cintres als elements auxiliars utilitzats per 

sostenir un element estructural durant la seva execució, fins que obté la 

resistència suficient per aguantar-se sense ajuda. 

Hauran de complir les estipulacions prescripcions aprovades en l’Ordre 

FOM/3818/2007, de 10 de desembre, per el que es dicten instruccions 

complementaries per la utilització de elements auxiliars d’obra en la construcció 

de ponts de carretera i hauran de ser aprovats per la Direcció d’Obra abans de 

utilitzar-se. 

Els estintolaments i les cintres hauran de ser capaços de resistir el pes total del 

element a sostenir, el seu propi pes i qualsevol sobrecàrrega que pugui actuar 

sobre aquests. 

 

Instal·lacions hidràuliques 

 

Condicions generals 

 

Es defineixen com canonades als elements de secció recta circular que 

serveixen per transportar diferents fluids baix una determinada pressió de 

servei.  

La superfície interior i exterior de les canonades haurà de ser llisa i sense tenir 

cap tipus de defecte. L’espessor dels tubs haurà de ser uniforme. 

Totes les peces constitutives de mecanismes (claus de pas, vàlvules, juntes, 

colzes...) hauran de ser intercanviables per un mateix diàmetre i pressió 

normalitzada.   
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Les conduccions i els seus elements hauran de resistir els esforços que hagin 

de sofrir en servei i durant les proves, sense produir-se cap alteració de les 

característiques físiques, químiques, bacteriològiques i organolèptiques de les 

aigües. 

Tots els elements hauran de permetre el correcte acoblament del sistema de 

juntes per que es mantinguin estanques. 

Els enllaços entre un tram de canonada i alguna peça especial, o entre dues 

canonades, es realitzaran sempre per brides. 

 

Canonades de polietilè 

 

Les canonades de polietilè utilitzades en el present Projecte hauran de ser 

fabricades amb polietilè de alta densitat, PE-100. 

Hauran de complir les normes UNE-EN 53131, UNE-EN 53133 i UNE-EN 

12201 i haurà de complir el Codi Alimentari Espanyol segons la norma RS 

39206M. 

Les unions es realitzaran per soldadura a topall però es permetrà realitzar-les 

per electró-fusió si ho aprova la Direcció d’Obra. 

Les canonades procediran de fàbrica amb experiència acreditada, informació 

que es presentarà a la Direcció d’Obra. 

Les canonades es classificaran per el seu diàmetre nominal (exterior) i la 

pressió màxima de treball a 50 anys de vida útil de l’obra i 20ºC de temperatura 

d’aigua. 
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Canonades de PVC 

 

Les canonades de policlorur de vinil hauran de ser acceptables segons el Codi 

Alimentari Espanyol, tenint en compte els colorants, estabilitzadors i materials 

auxiliars. 

Hauran de estar compostes de PVC tècnicament pur en una proporció mínima 

del 96%, es a dir, que no tingui plastificants ni un percentatge de ingredients de 

massa superior a un 1%. 

Hauran de complir les normes UNE-EN 53020, UNE-EN 53039, UNE-EN 53112 

i UNE-EN 53118. 

Les canonades procediran de fàbrica amb experiència acreditada, informació 

que es presentarà a la Direcció d’Obra. Les canonades de PVC no es 

subministraran en trams de longituds inferiors als 6 metres. 

Les canonades es classificaran per el seu diàmetre nominal (exterior) i la 

pressió màxima de treball a 50 anys de vida útil de l’obra i 20ºC de temperatura 

d’aigua. 

No es permet l’ús d’aquestes canonades en intempèrie.  

 

Canonades de acer inoxidable 

 

Les canonades de acer inoxidable utilitzades en el present Projecte hauran de 

ser fabricades amb acers de la qualitat AISI304L segons la Norma AISI. 

Les dimensions de de les canonades es designaran segons la Norma DIN-

17455 i complint sempre amb les toleràncies de la Norma DIN-2463. 

Els tubs i maneguets presentaran un extrem amb una brida fixa soldada al tub, 

d’acord amb les dimensions recollides en la norma DIN-2576 i la seva pressió 

nominal serà PN10. Per tal de facilitar la connexió, l’altre extrem del tub 
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s’acabarà amb una valona soldada a la qual s’acoblarà un brida segons DIN-

2642. 

Independentment de la realització de les proves hidràuliques de pressió 

corresponents, el Contractista haurà de realitzar un control de qualitat de les 

soldadures amb el corresponent certificat emès per un laboratori homologat. 

 

Abraçadores i suports  

 

Es defineixen com abraçadores i suports als elements a instal·lar amb la funció 

de suport i guia de les canonades en sostres, sòls i parets. 

Les abraçadores hauran de anar muntades sobre guies que permetin el seu 

desplaçament longitudinal, a fi de que puguin adaptar-se correctament a 

qualsevol necessitat. El muntatge de les abraçadores sobre les guies serà tal 

que es pugui realitzar sense necessitat de recórrer a cargols. 

Les abraçadores portaran anells de goma que s’adaptin a la seva superfície 

interna i que impedeixin que la conducció es deteriori per la subjecció 

d’aquesta. La fixació dels carrils guia a la paret es realitzarà de forma directa o 

mitjançant peus de recolzament segons les necessitats de cada cas. 

La separació entre suports del carril guia no serà superior a 4,5 metres, reduint-

se a 1 metre si el mètode de suport són tirants. La secció dels tirants serà 

superior a 40x5 mil·límetres. 

El carril guia tindrà una amplada mínima de 50 mil·límetres i una altura mínima 

de 40 mil·límetres. 

La abraçadora es construirà en xapa de espessor mínim de 3 mil·límetres per 

conduccions de diàmetres inferiors a 150 mil·límetres, augmentant-se a 5 

mil·límetres per diàmetres superiors. 
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Vàlvules 

 

Es defineixen com vàlvules als elements que serveixen per impedir o regular el 

pas del fluid per les canonades.  

En el present Projecte s’utilitzen vàlvules retenció, vàlvules de bolla i vàlvules 

de mostreig. En les conduccions de acer inoxidable les vàlvules també seran 

del mateix material. En les altres conduccions s’instal·laran vàlvules de cos de 

fosa nodular amb protecció contra la corrosió mitjançant pintura “epoxi”. 

Les vàlvules hauran de complir amb les especificacions establertes en l’article 

14 del Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, per el que s’estableixen els 

criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. Els materials dels 

components no hauran de produir cap alteració en les característiques 

organolèptiques, físiques, químiques o microbiològiques de les aigües, tenint 

en compte el temps i els tractaments físic-químics als que hauran pogut estar 

sotmeses. 

Els materials del cos i la tapa de la vàlvula seran fosa nodular GJS-400-15, 

GJS-400-18 O GJS-500-7 segons la Norma UNE-EN 1563. Els materials de 

l’eix i del obturador seran acers inoxidable de qualitat 14401, 14436 o 14404 

segons la norma UNE-EN 10088-1. 

 

Juntes 

 

Bandes de PVC 

 

Hauran de complir amb les especificacions establertes en les normes UNE-EN 

53-130 i UNE-EN 53-510. 
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Les bandes es podran subministrar en rotlles però, si es preveu que no 

s’utilitzaran durant sis mesos, s’hauran de guardar desenrotllades. El lloc 

d’emmagatzematge haurà de estar a temperatures inferiors als 21 ºC, protegit 

del vent i del efecte solar. 

Els assaigs i proves es realitzaran sobre mostres del producte elaborat 

proporcionat per el fabricant escollides al atzar per la Direcció d’Obra. 

En el fons de les fundes s’utilitzaran espumes de polietilè de cèl·lula tancada 

per aconseguir el factor de junta adequat delimitant la profunditat de la junta. 

Per evitar que la massilla rebaixi el fons de la junta s’utilitzaran amples 

superiors en aproximadament un 25% del ample de junta. 

El segellat de la junta es realitzarà mitjançant massilles elàstiques de poliuretà 

de un o dos components. Abans del segellat s’utilitzarà una imprimació per 

obtenir una bona adherència entre la banda i el suport. El material de segellat 

haurà de complir les especificacions de la Norma UNE-EN 53622-89. 

 

Neoprè 

 

Les plaques de material elastòmer seran modelades baix pressió i calor al 

mateix temps que les làmines de acer. 

S’exigeix, per el material elastòmer, una duresa Shore A segons UNE-EN 53-

130 superior a 60 i una càrrega de trencament a tracció segons UNE-EN 53-

510 superior a 17,2 MPa. El mòdul elàstic transversal haurà de ser superior a 

9,8 MPa per càrregues duradores i superior a 1,4 MPa per càrregues 

instantànies. L’allargament mínim de trencament segons la UNE-EN 53-510 

haurà de ser superior al 600%. 

Les làmines d’acer de reforç hauran de tenir un límit elàstic superior a 240 MPa 

i un límit últim superior a 420 MPa. 
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Materials per l’edifici 

 

Formigó i morters 

 

Hauran de complir les especificacions sobre aquests materials establertes en el 

present Plec. 

 

Elements d’acer 

 

Hauran de complir les especificacions sobre aquests materials establertes en el 

present Plec. 

 

Envans i tancaments 

 

Es realitzaran amb totxos d’argila i sorra, de gra fi i uniforme, homogenis i 

capaços de suportar sense desperfectes una pressió de compressió superior 

als 20 MPa. 

Hauran de complir les especificacions establertes en els articles 221,222, 223 i 

657 del PG-3 i la norma NTE-PLT i hauran de ser aprovat per la Direcció 

d’Obra. 

No absorbiran més de un 15% del seu pes d’aigua en immersions de 24 hores 

de duració. No presentaran taques, esquerdes ni matèries rares que puguin 

disminuir la seva resistència i duració. Hauran de tenir una correcta adherència 

amb els morters que s’aplicaran. 
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Revestiment dels paraments 

 

Per l’enlluït i arrebossat s’utilitzarà morter de ciment segons la Norma NTE-

RPE.  

Per l’alicatat s’utilitzarà gres de color uniforme, homogeni, de textura compacte 

i resistent al desgast complint amb la Norma NTE-RPA i sent aprovat per la 

Direcció d’Obra. 

 

Forjats i biguetes 

 

Hauran de complir amb les especificacions establertes en la EHE-08. 

 

Teles asfàltiques 

 

Es defineixen com teles asfàltiques a les làmines prefabricades amb base 

bituminosa que tenen la funció de impermeabilitzar. 

Hauran de complir amb les especificacions establertes en el Document Bàsic 

HS del Codi Tècnic de la Edificació i la norma UNE-EN104402. 

En el moment de utilitzar la làmina, la ubicació haurà de estar seca i neta i el 

suport de la base haurà de tenir la resistència mecànica suficient. 
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Portes o finestres 

 

Les portes i persianes seran de fusta massissa noble, envernissada o pintada. 

Hauran de complir amb les especificacions establertes en la norma NTE-PPA, 

UNE-EN 56801 i UNE-EN 56803. 

Els recolzaments de les finestres seran de PVC amb les característiques 

estipulades en el present Plec.  

Els vidres de les finestres seran plans, segons l’assaig del Institut Eduardo 

Torroja V-2, i tallats sense presentar ondulacions ni asprors en els caires. La 

fletxa màxima dels defectes serà de 0,5 mm per espessors de 3,5 mm i de 0,8 

mm per els superiors. Es disposaran finestres de doble vidre i hauran de 

complir amb les especificacions de les normes NTE-FVP I NTE-FVE. 

 

Pintures i vernissos 

 

Tots els materials de pintura arribaran a obra en els envasos originals tancats i 

amb les etiquetes intactes. Tant els colors com els materials de pintura hauran 

de ser aprovats per la Direcció d’Obra. 

Els colors estaran ben molts i presentaran facilitat per estendre’s i incorporar-se 

a olis i coles sense alterar-se. Les pintures hauran de ser perfectament 

homogènies i suficientment dúctils per pintar tota la superfície de forma 

adequada. 

Hauran de complir les especificacions estipulades en la Norma NTE-RPP i es 

presentaran mostres, que consistiran en mig litre de cada tipus de pintura i 

color i tres models de 20x25 centímetres, a la Direcció d’Obra per la seva 

aprovació. 

S’utilitzarà pintura plàstica per els paraments verticals i horitzontals, pintura 

hidròfuga per les façanes i vernís per les persianes i portes. 
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Instal·lacions elèctriques 

 

Hauran de complir les especificacions estipulades en les Instruccions MI-17,MI-

18,MI-20,MI-21,MI-22,MI-23 i MI-24 del Reglament Electrotècnic per Baixa 

Tensió. 

 

Instal·lacions interiors d’aigua 

 

Les canonades i les peces seran de coure i hauran de complir les 

especificacions estipulades en la NTE-IFF. 

 

Equips i Instal·lacions elèctriques 

 

Instal·lacions i equips 

 

Tots els materials que intervinguin en les instal·lacions d’energia elèctrica 

hauran de complir les condicions exigides en el Reglament de Línies 

Elèctriques d’Alta Tensió, el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i tota la 

resta de Instruccions i Normes que tinguin relació amb aquestes instal·lacions i 

estiguin en vigor. 

Les característiques dels materials i equips seguiran les directius indicades en 

les corresponents fitxes tècniques. 
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Tubs per conductors elèctrics 

 

Els tubs per conductors elèctrics seran de resines sintètiques, preferentment 

PVC, i hauran de ser aprovats per la Direcció d’Obra. 

Hauran de complir les especificacions establertes en el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió. 

El diàmetre dels tubs serà tal que els conductors no ocupin més de la meitat de 

la secció del tub i puguin substituir-se amb facilitat.  

 

Materials no especificats en el present Plec 

 

Els materials dels que no s’hagin especificat les seves condicions en el present 

Plec, hauran de complir totes les prescripcions dels Plecs, Instruccions i 

Normes oficials aprovades que tinguin relació amb ells. 

La Direcció d’Obra té dret a rebutjar aquests materials si no reuneixen, segons 

la seva opinió, les condicions necessàries per realitzar la seva funció, sense 

que el Contractista tingui dret a cap reclamació. 
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Execució i control de les obres 

 

Disposicions generals 

 

Direcció i inspecció 

 

L’administració designarà a la persona responsable de la Direcció d’obra que 

ha de dirigir i inspeccionar les obres, així com a la resta del personal que 

formarà part de la Direcció d’Obra. 

Les ordres del Director d’Obra hauran de ser acceptades per el Contractista 

com si vinguessin directament de la Administració. El Contractista podrà exigir 

que les ordres vinguin donades per escrit i firmades. Es portarà un Llibre 

d’Ordres de fulles numerades en les que s’exposarà per duplicat les ordres que 

es dictin en el curs de les obres i que seran firmades per ambdues parts. 

Qualsevol reclamació que cregui oportuna fer el Contractista, la realitzarà per 

escrit i dins el termini de 15 dies posteriors a l’ordre sobre la que es reclama. 

La Direcció d’Obra es la única autoritzada per la modificació dels plànols i 

documents del present Projecte. Podrà vigilar tots els treballs i els materials 

que s’utilitzin, tenint el dret de rebutjar qualsevol material que no compleixi les 

condicions exigides. 

La Direcció i els seus representants tindran accés a l’obra en tot moment i el 

Contractista haurà de posar al seu abast tota la informació i ajuda necessària 

per poder realitzar una correcta inspecció. Es podrà ordenar la eliminació i 

substitució de qualsevol obra feta sense la inspecció de la Direcció, a cost del 

Contractista. 

El Contractista comunicarà amb antelació superior a vuit dies, els materials que 

tingui intenció de utilitzar, enviant i facilitant les mostres i els mitjans necessaris 

per el seu assaig i acceptació. 
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Assaigs i proves 

 

La Direcció d’Obra podrà realitzar tots els assaigs i proves que cregui 

convenients per comprovar la bona qualitat dels materials, la correcta execució 

dels treballs i el funcionament adequat dels equips i instal·lacions. 

La Direcció d’Obra identificarà els equips mecànics i electromecànics que 

hauran de ser sotmesos a control en els tallers i quins hauran de ser sotmesos 

a prova de muntatge i posta a punt. 

Al llarg de les obres, es prendran mostres i es sotmetran a assaigs, d’acord 

amb el programa que redacti la Direcció d’Obra i sempre que el cost dels 

assaigs, exceptuant les proves en la recepció, no superi el 1% del pressupost 

de licitació, a cost del Contractista. Si es supera el 1% del pressupost de 

licitació, l’Administració correrà amb els costos d’aquest excés si els resultats 

són positius. 

Els accidents, danys, assentaments o averies que es produeixin en les proves i 

procedeixen de la mala construcció o falta de precaucions, correran a compte 

del Contractista. 

L’acceptació, per part de la Direcció, total o parcial de materials i obres abans 

de la recepció, no eximeix al Contractista de les responsabilitats en l’acte de 

reconeixement final i proves de recepció. 

 

Terminis del Contracte 

 

El termini de construcció comença en la data del Acte de Comprovació del 

Replanteig d’Obra i comprèn la construcció de les obres civils, la fabricació i 

adquisició dels equips industrials necessaris i la disposició i  muntatge complet 

d’aquests en obra. 

S’hauran de tenir en compte les següents consideracions: 
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 Les conduccions i obres externes a la ETAP s’hauran de realitzar en els 

terminis oferts per el Contractista en la seva oferta de licitació. Aquestes 

instal·lacions, un cop acabades i provades, també es posaran en servei 

provisional quan ho consideri convenient la Direcció d’Obra, per tal de 

poder realitzar la posta en marxa de la Estació. 

 La ETAP es construirà per fases d’acord amb el senyalat en el Projecte 

o amb les modificacions ofertes per el Contractista i acceptades per la 

Administració. Les instal·lacions construïdes en cada fase seran 

sotmeses a totes les proves necessàries. És important que es prioritzi la 

construcció dels reactors biològics per que es pugui acabar la posta en 

marxa amb el menor temps possible.  

 El Contractista entregarà a la Direcció dos exemplars dels manuals de 

detall i de les instruccions de operació i manteniment de cada equip, 

abans del muntatge en obra, a cost del Contractista. 

 La superació de les proves i les postes en servei provisional de les 

instal·lacions, abans de que s’acabin les obres, no produirà la recepció 

d’aquestes obres o instal·lacions. 

 Quan s’acabin totes les obres compreses en el Projecte, es faran les 

proves generals de funcionament i, si el seu resultat es positiu, es 

procedirà a la recepció de les obres, redactant-se i firmant-se l’Acta de 

Recepció Provisional de les obres. 

 A partir de la firma de l’Acta de Recepció Provisional de les obres 

començarà a comptar el període de garantia, de duració de 1 any, 

exceptuant que s’estableixi un termini superior el Plec de Prescripcions 

Administratives del Contracte. 

 Es obligació del Contractista la posada a punt de tots els equips i 

instal·lacions executades per ell, de forma que es verifiquin els resultats, 

rendiments i consums exigits en el Projecte o en les millores ofertes 

durant la licitació. Aquesta obligació és exigible quan es vagin a posar en 

servei provisional els equips i instal·lacions de cada fase de construcció 
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i, també, amb caràcter general, abans de la recepció de les obres. No 

s’admet com excusa el fet que la explotació de les instal·lacions la 

realitzi una empresa diferent per no complir aquesta obligació. 

 

Mitjans i mètodes de construcció 

 

Tots els mitjans i mètodes de construcció seran escollits per el Contractista, 

exceptuant aquells casos en els que quedin definits en els documents 

contractuals. De totes formes, la Direcció d’Obra té dret a rebutjar qualsevol 

mètode o mitjà de construcció que puguin constituir un risc per les persones o 

bens o els que no permetin aconseguir un treball determinat conforme al exigit 

per contracte. 

El fet de que la Direcció no rebutgi els mètodes o mitjans proposats per el 

Contractista, no l’eximeix de la obligació de complir amb lo exigit per contracte. 

El Contractista no podrà reclamar, amb caràcter de danys causats, el fet que la 

Direcció hagi rebutjat els mitjans o mètodes de construcció per els motius 

esmentats. 

 

Maquinària 

 

El Contractista disposarà al abast del Director d’Obra, una relació de la 

maquinaria que proposa utilitzar en les diferents parts de la obra, indicant els 

rendiments mitjans de cada una de les màquines. Un cop acceptada per la 

Direcció, quedarà adscrita a la obra i serà necessari el seu permís per que es 

puguin retirar. 

Si durant l’execució de les obres, la Direcció observa que els equips utilitzats 

no són els idonis per el fi proposat o per complir el Termini determinat, es 

substituiran per altres o s’augmentarà el seu número. 
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El Contractista no podrà reclamar el fet de tenir que augmentar o modificar els 

equips, maquinària o mitjans auxiliars, si és per els motius esmentats en aquest 

apartat. Els costs originats per el compliment de lo especificat en aquest apartat 

es consideraran inclosos en els preus corresponents i no s’abonaran de forma 

separada. 

 

Materials que no reuneixin les condicions 

 

Quan els materials i equips no reuneixin les qualitats i característiques 

especificades en el present Plec, no tinguin la preparació exigides en el present 

Plec o no es considerin adequats per el seu objecte a falta de les prescripcions, 

la Direcció d’Obra donarà ordre al Contractista per que els substitueixi per 

altres que siguin adequats i compleixin les especificacions. 

Si als quinze dies de rebre l’ordre, el Contractista no ha retirat els materials 

defectuosos de l’obra, l’Administració procedirà a retirar-los a cost del 

Contractista. 

Si els materials tenen algun defecte però la Direcció d’Obra els considera 

acceptable, s’aplicarà la rebaixa de preus que aquesta consideri oportuna, a 

menys que el Contractista prefereixi substituir-los per uns sense defectes. 

 

Construccions auxiliars 

 

El Contractista té la obligació de construir i desmuntar i retirar totes les 

edificacions auxiliars per oficines, magatzems, instal·lacions sanitàries, camins 

de servei, etc. que siguin necessaris per la correcta execució de les obres, 

sempre aprovades prèviament per la Direcció d’Obra. 

La Direcció d’Obra haurà de aprovar les obres auxiliars, instal·lacions, mitjans i 

serveis generals abans de que el Contractista les pugui executar. 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor  Plec de prescripcions tècniques 
 

55 
 

Aquestes instal·lacions es projectaran i conservaran complint en tot moment 

amb el Reglament de Seguretat i Salut. 

Al acabar l’obra, el Contractista retirarà, a cost propi, les instal·lacions auxiliars, 

restituint les condicions existents en la zona abans de començar l’obra o 

millorant-les segons les ordres de la Direcció. 

Les següents instal·lacions es consideren com instal·lacions auxiliars i hauran 

de complir l’esmentat en el present apartat: 

 Edifici d’oficines. 

 Instal·lacions per els serveis de personal. 

 Instal·lacions per els serveis de seguretat i vigilància. 

 Laboratoris, magatzems i tallers del Contractista. 

 Instal·lacions de fabricació, transport i col·locació del formigó i dels seus 

components. 

 Instal·lacions de fabricació de mescles bituminoses. 

 Instal·lacions de subministrament elèctric per les obres. 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua per les obres. 

 Instal·lacions de càrrega i descàrrega de materials. 

Les següents obres es consideren com obres auxiliars i hauran de complir 

l’esmentat en el present apartat: 

 Obres en conduccions i bombejos provisionals necessaris per la 

execució de les obres i instal·lacions projectades. 

 Obres de desviament d’aigües superficials. 

 Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de 

treball. 

 Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
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 Estibes, sosteniments i consolidació del terreny. 

 Obres provisionals de desviament de circulació de persones o vehicles. 

 

Mesures de protecció i neteja 

 

El Contractista té la obligació de protegir tots els materials i la pròpia obra 

contra el deteriorament i danys durant el termini de construcció. Haurà 

d’emmagatzemar totes les matèries inflamables o explosives complint els 

reglament aplicables. 

El Contractista construirà i conservarà, excepte si s’especifica el contrari, els 

camins provisionals, clavegueram, senyals de trànsit i demés recursos 

necessaris per proporcionar seguretat i facilitar el trànsit dins la zona d’obra. 

El Contractista haurà de prendre les mesures oportunes per que no s’interrompi 

el trànsit en les vies existents, corrent a càrrec seu tant la execució de les obres 

per desviar el trànsit com la senyalització provisional. 

El Contractista està obligat a la conservació de la obra fins a la recepció. La 

seva responsabilitat s’estén a les faltes que es deguin a una defectuosa 

conservació de les unitats d’obra, encara que aquestes hagin estat examinades 

per la Direcció d’Obra després de la seva construcció. 

 

Mesures protectores del medi ambient 

 

Durant l’execució de les obres, el Contractista haurà de complir les mesures 

correctores i protectores del medi ambient, establertes en el Estudi d’Impacte 

Ambiental i en la Agenda del Estudi d’Impacte Ambientals, així com les 

indicades per la Comissió del Medi Ambient del Govern Balear. 

Addicionalment es compliran les següents especificacions: 
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 No es permet l’abocament dels residus produïts en les labors de 

manteniment de la maquinària sobre el terreny. Hauran de ser 

emmagatzemats de forma adequada i retirats per un gestor autoritzar. 

 La resta de residus produïts durant l’execució de les obres hauran de ser 

separats i retirats per gestors autoritzats, o depositats en els abocadors 

autoritzats. 

 Es prendran les mesures necessàries per evitar arrossegament de 

materials de escorrentia o erosió. 

 La maquinària utilitzada durant els treballs estarà dotada dels mitjans 

necessaris per minimitzar la emissió de sorolls i contaminants. 

 En cas de un dèficit de terres, l’aportament de materials haurà de 

provenir de canteres autoritzades. 

 El volum de terres excedents de les excavacions, que no sigui possible 

aprofitar en altres ubicacions de l’obra, i els materials procedents de 

demolicions, seran retirats a canteres amb pla de regeneració o a 

abocadors autoritzats. 

 Les espècies vegetals afectades per les obres, s’utilitzaran per la 

revegetació, procurant que les condicions de la seva nova ubicació 

siguin similar a les que tenien. Els criteris de restauració aniran enfocats 

a minimitzar l’impacte visual i paisatgístic. 

 Al finalitzar l’obra, es procedirà a la retirada de totes les instal·lacions 

portàtils utilitzades i a la adequació de la ubicació mitjançant la 

eliminació de totes les restes fixes de l’obra. Els residus generats per 

aquests processos seran retirats a abocadors autoritzats.  

 Al finalitzar l’obra, es procedirà a la des-compactació dels sòls agrícoles 

o forestals afectats per l’execució de l’obra i a la reposició de les 

servituds de pas que hagin estat destruïdes o afectades durant 

l’execució d’obra. 
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Replanteig 

 

La Direcció d’Obra disposarà al abast del Contractista una relació dels punts de 

referència i un pla general de replanteig en els que figuraran les coordenades 

UTM dels vèrtex establerts i la cota escollida. 

Es realitzarà la comprovació del replanteig en presència del Contractista i 

abans de iniciar-se les obres. Aquesta comprovació comprendrà les 

coordenades dels punts definits en el plànol de replanteig, l’aixecament 

topogràfic de la superfície dels terrenys i la comprovació de la viabilitat de 

l’obra. 

Al finalitzar aquestes comprovacions s’aixecaran les corresponents Actes de 

replanteig firmades tant per la Direcció com per el Contractista. El Contractista 

té dret a exposar totes els seus dubtes referents al replanteig, però un cop 

firmada l’Acta serà el responsable de la correcta execució de les obres. 

El Contractista serà el responsable de la conservació dels punts i 

senyalitzacions topogràfics i es farà càrrec de les reparacions o substitucions 

d’aquests en cas d’accident. 

Si per causes alienes a l’execució de l’obra es modifica la variació de la 

topografia dels terrenys, la Direcció podrà ordenar la realització de nous 

replanteigs, en els que es procedirà de forma anàloga als replanteigs inicials. 

 

Comprovació dels plànols 

 

Després de la seva recepció, el Contractista comprovarà que els plànols i la 

resta de documents no es contradiuen, i informarà a la Direcció d’Obra de 

qualsevol contradicció que es trobi. El Contractista serà responsable de 

qualsevol error que s’hagués pogut evitar d’haver-se realitzat la correcta 

comprovació. 
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Senyalització 

 

El Contractista instal·larà els equips de il·luminació adequats per evitar 

accidents a vianants i vehicles, ja siguin propis de l’obra o externs. De la 

mateixa forma, en cas d’afecció de vies, el Contractista disposarà dels camins 

provisionals necessaris amb elements de suficient seguretat, per reduir al 

mínim les molèsties als vianants i trànsit extern. 

El Contractista s’encarregarà de cuidar en tot moment l’aspecte exterior de la 

zona d’obra, disposant les mesures de seguretat adequades i evitant 

acumulacions de qualsevol material o eina provinent de l’obra. 

El Contractista és el responsable de qualsevol accident o pertorbació de 

serveis que ocorrin per incompliment de les condicions mencionades. 

La instal·lació, el manteniment i la retirada de les senyalitzacions correran a 

càrrec del Contractista. 

 

Preparació del terreny, demolicions i desbrossament 

 

Es defineixen com a preparació del terreny i desbrossament al conjunt 

d’operacions necessàries per extreure i emmagatzemar la terra vegetal existent 

en el terreny, incloent la separació dels arbres i matolls, que es portaran al 

abocador. 

L’espessor de la terra vegetal a excavar serà la que existeixi en cada zona, 

sempre segons el que ordeni la Direcció d’Obra.  

Quan es realitzi la excavació de la terra vegetal, es tindrà cura de que no es 

contamini amb fang. L’apilament de la terra vegetal es realitzarà en cavallons 

de altura inferior a 2 metres, amb els talussos laterals llisos i inclinats per evitar 

la erosió i l’entollament. La terra vegetal que no es plantegi utilitzar 

posteriorment es portarà al abocador com qualsevol sòl. 
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Es defineixen com a demolicions al conjunt d’operacions necessàries per 

l’enderroc de totes les estructures situades en la zona d’obra, segons la 

Direcció d’Obra. 

 

Excavacions 

 

Es defineixen com a excavacions en explanacions al conjunt d’operacions 

necessaris per aconseguir modelar el terreny natural per donar lloc a les 

plataformes necessàries per la execució de la ETAP. 

Es defineixen com a excavacions en cimentacions al conjunt d’operacions 

necessàries per aconseguir l’emplaçament adequat dels aparells que 

constitueixen la ETAP a partir de les plataformes mencionades anteriorment o 

del terreny natural. 

Les dimensions principals són la longitud i l’amplària i s’utilitzaran 

predominantment retroexcavadores, buldòzers i pales carregadores.  

Es defineix com excavacions de rases al conjunt d’operacions necessàries per 

a modificar el terreny de forma que predomini únicament la longitud. 

S’utilitzaran predominantment retroexcavadores. 

Un cop acabades les operacions de neteja i desbrossament, s’iniciaran les 

obres d’excavació d’acord amb les dimensions indicades en els plànols. La 

excavació continuarà fins arribar a la profunditat senyalada en els plànols i fins 

que s’obtingui una superfície ferma i neta. La Direcció d’Obra té el dret de 

modificar la profunditat d’excavació si ho estima necessari. 

La Direcció d’Obra determinarà si els materials excavats són aptes per la seva 

posterior utilització en l’obra. 

 

 

 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor  Plec de prescripcions tècniques 
 

61 
 

Refinament 

 

Els talussos en desmunt que hagin de quedar vistos o s’hagi de formigonar 

sobre ells, es refinaran en tota la seva secció. Aquests refinaments es 

realitzaran sempre retallant i no afegint. S’executaran d’acord amb les 

especificacions establertes en l’article 341 del PG-3. 

 

Terraplens 

 

L’espessor de tongada òptim s’haurà de determinar en cada cas mitjançant 

assaigs previs a l’execució d’aquests. Abans d’executar una tongada es 

procedirà, quan es cregui necessari, a la homogeneïtzació i humectació del 

terreny. 

El nucli i cimentació dels terraplens es realitzarà utilitzant sòls adequats o 

tolerables segons el PG-3, compactats al 95% Pròctor Normal. En els 50 

centímetres de coronació s’utilitzaran sòls seleccionats compactats al 100% 

Pròctor Normal. Si es planteja executar obres de jardineria sobre ells, la 

coronació es realitzarà amb 30 centímetres de terra vegetal. 

Totes les operacions d’aportació d’aigua s’hauran de realitzar sempre abans de 

la compactació. 

S’executaran d’acord amb les especificacions establertes en els articles 330 i 

340 del PG-3. 

 

Operacions de omplert 

 

Es defineixen com a operacions de omplert al transport, extensió i compactació 

dels materials terrosos o petris, a realitzar en les rases prèviament excavades, 
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o en qualsevol ubicació on no es poden utilitzar les màquines habituals en les 

que es realitzen els terraplens a causa de les seves dimensions. 

Els materials s’estendran en tongades successives d’espessor uniforme i 

aproximadament horitzontal. L’espessor serà lo suficientment reduït per que, 

amb els mitjans disponibles, s’obtingui el grau de compactació exigit en el 

present Plec. 

 

Apuntalaments i estintolaments 

 

Es defineix com apuntalaments a la obra provisional de sosteniment de caixes 

o rases excavades per permetre continuar amb l’execució de l’obra en 

condicions de seguretat acceptables. 

Es realitzaran sempre que s’observi perill, ho indiqui el Projecte o ho ordeni la 

Direcció d’Obra. La Direcció d’Obra haurà de aprovar la solució que el 

Contractista cregui òptima, per que es pugui realitzar. 

Els apuntalaments i estintolaments hauran de ser executats per personal 

especialitzat, sense permetre’s l’ajuda de personal no especialitzat. 

El Contractista és el responsable de qualsevol accident que pugui ocorre per 

l’incompliment de l’expressat anteriorment. 

 

Encofrats i cintres 

 

Es podran utilitzar tècniques especials d’encofrat sempre que la pràctica les 

hagi considerat acceptables i hagin estat aprovades per la Direcció d’Obra. 

Els encofrats, juntament amb els seus suports, hauran de tenir la resistència i 

rigidesa suficients per que no es produeixin moviments locals ni totals 

perjudicials per la correcta execució de les obres. 
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No s’admeten errors superiors a 3 centímetres en les alineacions i 

anivellaments. 

Abans de començar el formigonat de una nova zona hauran de estar dispostos 

tots els elements que constitueixen els encofrats en la seva correcta posició, 

realitzant-se quantes comprovacions siguin necessàries per assegurar-se. 

La resistència es determinarà en provetes d’assaig o, si la Direcció d’Obra ho 

aprova, es procedirà al desencofrat d’acord amb els terminis indicats en la 

EHE-08, de forma que es desencofraran els elements que no produeixen 

càrregues de treball significatives en el formigó, en terminis de 1/3 del valor 

dels anteriors. 

Durant les operacions de desencofrat o descintrat, es tindrà cura de no produir 

moviments bruscs o cops en la estructura i de que el descens dels 

recolzaments es realitzi de forma uniforme. 

Abans de retirar les cintres i fons, es comprovarà que la sobrecàrrega total 

actuant més la de execució no superi el valor màxim previst en els càlculs. 

No es permet reparar les zones defectuoses o irregulars sense la autorització 

de la Direcció d’Obra. 

S’executaran d’acord amb les especificacions establertes en els articles 680 i 

681 del PG-3 i els articles corresponents de la EHE-08. 

 

Obres de formigó 

 

Fabricació 

 

Els formigons a utilitzar en les obres del present Projecte estan definits en el 

present Plec i en els plànols i hauran de complir amb les prescripcions de la 

EHE-08. 
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La dosificació dels àrids i ciment es realitzarà en pes, exigint-se un error en la 

pesada de cada un dels elements inferior al 2%. S’exigeix que cada material es 

pesi en una bàscula independent. El final de cada pesada haurà de ser 

automàtic, tant per els àrid com per el ciment. 

El Contractista realitzarà comprovacions, en presència de la Direcció d’Obra, 

de que les instal·lacions de dosificació funcionen correctament, almenys un cop 

per setmana. 

La velocitat d’agitació de la pastadora estarà compresa entre dos i sis 

revolucions per minut. No es permet tornar a pastar la pasta per intentar 

corregir defectes de segregació ni la addició d’aigua, un cop el formigó hagi 

sortit de la formigonera, per corregir problemes de transport. 

Es seguiran les toleràncies descrites en l’Annex 11 de la EHE-08. 

 

Transport 

 

S’utilitzaran els mitjans de transport adequats, de forma que no es produeixi 

disgregació, evaporació d’aigua o intrusió de cossos estranys en la mescla. 

S’admet l’ús de camions formigoneres en temps de transport inferiors a una 

hora entre la càrrega del camió i la descàrrega en obra. 

No es permet tornar a pastar la pasta per intentar corregir defectes de 

segregació ni la addició d’aigua, un cop el formigó hagi sortit de la formigonera, 

per corregir problemes de transport. 

Per comprovar que el transport es realitza adequadament i que el temps màxim 

de transport es correcte, es prendran provetes en obra. En cap cas es permetrà 

la utilització de formigons que indiquin un començament del enduriment o 

present qualsevol altre alteració. 
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Disposició de armadures 

 

Tant per la disposició com per el doblegat i control de qualitat de les 

armadures, s’hauran de complir les prescripcions establertes en els articles 

corresponents de la EHE-08. 

Les armadures es doblegaran ajustant-se als plànols i instruccions del present 

Projecte. Aquesta operació es realitzarà mitjançant procediments mecànics, en 

fred, a una velocitat moderada i amb els radis interiors d’acord amb la EE-08 

Els estreps podran doblegar-se amb radis inferiors als mencionats, sempre que 

no afecti a les seves característiques resistents. 

Les armadures es col·locaran netes i subjectes entre sí al encofrat, de forma 

que no pugui experimentar moviments durant l’abocament i compactació del 

formigó. 

Si la Direcció d’Obra ho permet, es podran utilitzar acer de diferent qualitat per 

les barres principals i per els estreps. 

Si no s’expressa el contrari explícitament, les barres s’ancoraran per 

prolongació recta o patilla. El ganxo queda restringit a barres que treballin a 

tracció i en les que no es pugui realitzar qualsevol dels altres procediments. 

Si no s’expressa el contrari explícitament , l’empalmament podrà realitzar-se 

per solapament o soldadura. 

Es disposaran de tal forma que no coincideixin en una mateixa secció 

empalmaments de diferents barres. Si això no és possible, es distanciaran els 

centres de empalmament una longitud equivalent superior a vint cops el 

diàmetre de la barra més gruixada. 

L’empalmament es podrà realitzar per soldadura sempre que les barres siguin 

de acer de qualitat soldable i que la unió es realitzi d’acord amb les normes de 

bona pràctica de les soldadures. Les soldadures es podran realitzar a topall per 

arc elèctric, a topall per resistència elèctrica o a solapament amb cordons 

longitudinals, sempre que les barres tinguin un diàmetre superior a 25 mm. 
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No es permet realitzar empalmaments per soldadura en trams corbats del 

traçat de les soldadures. 

Si per mantenir les distàncies de les armadures als paraments s’haguessin de 

utilitzar separadors, seran de qualsevol material compacte que no presenti 

reactivitat ni alterabilitat amb el formigó utilitzat. Queda prohibit la utilització de 

separadors de fusta. 

 

Posada en obra 

 

El procés de col·locació del formigó en obra serà aprovat per la Direcció 

d’Obra, qui també determinarà en quines obres no es podrà realitzar el 

formigonat sense presència de un vigilant autoritzat per aquesta. 

No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’altures superiors a un 

metre i mig, quedant prohibit tirar-lo amb pales a distància. 

El formigó fresc es protegirà sempre d’aigües que puguin causar 

l’arrossegament dels components. 

Els formigons es depositaran de forma contínua, de forma que s’obtingui una 

estructura monolítica on vingui indicat d’aquesta forma en els plànols, deixant 

juntes de dilatació on s’expressi en aquests. Quan sigui impossible depositar el 

formigó de forma contínua, es deixaran juntes de treball que hagin estat 

aprovades per la Direcció d’Obra. 

En el formigonat de cúpules o dovelles, s’hauran d’adoptar mesures i 

precaucions especials per evitar esforços secundaris, seguint les instruccions 

de la Direcció d’Obra.  

En els elements verticals de gran espessor i armadures especiades, el formigó 

es podrà abocar per capes, piconant adequadament i tenint cura de que envolti 

perfectament les armadures. En la resta dels casos, es remourà enèrgicament 

el formigó mentre s’aboca per assegurar-se que les armadures queden 
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perfectament envoltades. Es tindrà especialment cura en els llocs on es 

reuneixi gran quantitat d’acer. 

En lloses, s’estendrà el formigó per capes, de forma que s’avanci en direcció 

del espessor. 

En bigues, el formigonat es realitzarà avançant des de els extrems, en tota la 

altura, procurant que en el front no es produeixin disgregacions i escorriments e 

lo llarg del encofrat. 

En pilars, el formigonat s’efectuarà removent enèrgicament la pasta per que no 

es quedi aire atrapat i vagi assentant de forma uniforme. 

Quan s’executin de forma continua els pilars i els elements horitzontals 

recolzats en ells, es deixaran transcorre al menys 2 hores, abans de procedir a 

construir els indicats elements horitzontals, a fi de que el formigó dels pilar hagi 

assentat definitivament. 

La consolidació del formigó s’executarà amb igual o major intensitat que la 

utilitzada en la fabricació de les provetes d’assaig. Aquesta operació es 

prolongarà especialment en parets i cornalons del encofrats fins eliminar els 

possibles defectes i aconseguir que s’iniciï el reflux de la pasta a la superfície. 

Es important assegurar-se que els vibradors no entren en contacte amb els 

encofrats, per evitar possibles moviments d’aquests. 

 

Vibració i consolidació del formigó 

 

El formigó haurà de ser vibrat fins el punt que no hi hagi dubte de la seva 

completa consolidació, fins que la beurada surti a la superfície. 

Si s’utilitzen vibradors de superfície, s’aplicaran movent-los lleugerament i 

lentament, de forma que el seu efecte arribi a tota la pasta. Si s’utilitzen 

vibradors internes, la seva freqüència de treball no serà inferior a 6.000 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor  Plec de prescripcions tècniques 
 

68 
 

revolucions per minut. La velocitat de penetració en la pasta no serà superior a 

10 centímetres per segon. 

No es permet que el vibrat afecti al formigó parcialment endurit ni que s’apliqui 

l’element de vibrat directament a les armadures. 

 

Juntes de formigonat 

 

Quan el formigonat s’hagi de interrompre i no es pugui realitzar de forma 

contínua, la execució de les juntes es realitzarà seguint les següents 

prescripcions: 

 En lloses no es permet cap tipus de junta de formigonat, siguin 

transversals o longitudinals. 

 En pilars i estreps, es procurarà formigonar fins a la secció de 

recolzament de bigues o llindes. Si no es possible, es permetrà un única 

junta disposada horitzontalment i per davall la meitat de la altura. 

 Quan s’interrompi el formigonat, es deixarà la superfície el més irregular 

possible, cobrint-la amb teles humides. 

 Els forjats s’executaran en tot l’ample, amb juntes sobre els eixos de les 

bigues principals. En cap cas passaran més de dos dies entre la 

execució del forjat i la de les bigues que el sostindran. 

 És important que les juntes quedin perpendiculars a la direcció dels 

esforços màxims de compressió. 

 Quan es torni a reprendre el formigonat, es netejarà adequadament la 

superfície de la junta amb aire i aigua a pressió, fins a deixar l’àrid 

visible. Abans de abocar el formigó s’aplicarà un morter igual al formigó 

però sense els àrids gruixats. 

 La Direcció d’Obra podrà exigir la utilització de productes especials 

adherents, com resines epoxi, quan es reprengui el formigonat. 
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Juntes impermeables 

 

Donat la importància de que les estructures siguin estanques en el present 

Projecte, les juntes s’hauran de realitzar amb la màxima cura. Per 

impermeabilitzar les juntes, s’utilitzaran bandes de PVC, que s’hauran de 

disposar de forma correcte. 

Es respectaran les instruccions de la empresa subministradora de les bandes 

de PVC, de les que el seu nucli central ha de quedar dividit en dues parts iguals 

per els paraments dels dos grups de formigó. Aquests paraments hauran de ser 

llisos per evitar la unió entre els dos cossos. 

 

Curat 

 

Durant l’enduriment del formigó s’haurà de assegurar-se que es manté humit, 

adoptant les mesures adequades, com ara cobrir-lo amb sacs humits o regar-lo 

amb una periodicitat decidida per la Direcció d’Obra. 

El curat del formigó es prolongarà durant, al menys, quinze dies posteriors al 

formigonat, per formigons de enduriment normal. Es podrà reduir a 7 dies en 

formigons de enduriment ràpid. 

El Contractista podrà proposar qualsevol altre tipus de curat, esperant la 

aprovació de la Direcció d’Obra. 

 

Formigonat en temperatures extremes 

 

No es realitzaran operacions de formigonat sempre que la previsió a 48 hores 

indiqui temperatures inferiors als 0ºC. Si no és possible evitar-ho, es realitzarà 
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sempre amb la aprovació de la Direcció d’Obra i prenent les mesures 

necessàries per garantir els característiques resistents necessàries. 

Si no és possible garantir que amb les mesures adoptades no s’han afectat les 

característiques resistents, la Direcció d’Obra podrà ordenar els assaigs i 

proves de càrrega que cregui convenients. 

No es realitzaran operacions de formigonat sempre que la previsió a 48 hores 

indiqui temperatures superiors als 40ºC. Si no és possible evitar-ho, 

s’adoptaran les mesures especials adequades per evitar una evaporació 

important de l’aigua del pastat, tant durant el transport com la posada en obra. 

Un cop posat en obra es protegirà del sol i del vent per evitar que es sequi. 

En condicions de temperatures molt altes s’haurà d’augmentar el temps de 

curat fins a un 50%. 

 

Morters de ciment 

 

Es podran realitzar a mà, sobre una superfície impermeable, o mecànicament. 

El ciment i els àrids fins es mesclaran en sec fins a obtenir un producte 

homogeni, sobre el que s’afegirà la quantitat adequada d’aigua per obtenir la 

consistència adequada. 

No es permet utilitzar morters després de 45 minuts del seu pastat o en els que 

es vegi que s’ha iniciat l’enduriment. 

 

Impermeabilitzacions 

 

S’utilitzaran productes de bona qualitat, en bon estat i resistents a la 

agressivitat del medi en que es disposaran. 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor  Plec de prescripcions tècniques 
 

71 
 

Es comprovarà que la superfície sobre la que s’aplicarà estigui exempta de pols 

o brutor que dificulti l’adherència, i que presenti una humitat inferior al 5%. 

Quan sigui necessari regularitzar la superfície a impermeabilitzar, es podrà 

utilitzar morter de ciment 1:3. 

 

Enlluïts 

 

Els enlluïts es realitzaran amb morter de ciment, que s’aplicarà sobre les 

fàbriques fresques i abans del enduriment complet dels formigons i morters. 

Prèviament a l’aplicació, es regarà abundantment la fàbrica i seguidament es 

col·locarà el morter igualant la superfície amb la plana, donant un espessor 

mínim de 2 centímetres. A continuació, es fregarà i allisarà un altre cop amb la 

plana per aconseguir la major impermeabilitat i el mínim coeficient de fricció. 

Es regarà abundantment per aconseguir un bon curat. Si apareixen fissures o 

es troba separat del parament, es picarà i tornarà a realitzar. 

 

Fàbrica de totxos 

 

El sentit en que han de ser col·locats els totxos dependrà de l’espessor que ha 

de tenir el mur que es va a construir. Sempre s’assentaran, prèviament 

banyats, a bany flotant de morter, per filades horitzontals a juntes enfrontades, 

el gruix de les quals no excedirà un centímetre, en general en direcció 

perpendicular a les dels principals esforços. 
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Instal·lació de canonades 

 

Es defineixen com a operacions de instal·lació de canonades a la col·locació 

dels tubs, la execució de juntes i les proves a realitzar per assegurar-se de la 

correcta instal·lació. 

Hauran de complir les prescripcions del present Plec, les dimensions, 

alineacions i cotes indicades en els plànols i amb el que disposi la Direcció 

d’Obra. 

 

Col·locació dels tubs 

 

En les canonades soterrades, els tubs es baixaran a la rasa amb precaució, 

utilitzant els elements adequats en funció del seu pes i longitud. Es prendran 

les precaucions necessàries per evitar la entrada de cossos estranys durant el 

muntatge de les canonades. 

Un cop els tubs es trobin en el fons de la rasa, s’examinaran per assegurar-se 

que no hi ha terra ni pedres en el seu interior, i es realitzarà el centrat i 

alineació amb el tram adjacent. Finalment es procedirà a ficar-los amb un poc 

de material de replè per impedir els seus moviments. En rases de pendent 

superior al 10%, la canonada es col·locarà seguint el sentit ascendent. 

Els tubs que hagin de quedar col·locats baix obres de fàbrica es formigonaran a 

secció completa. 

En general no es col·locaran més de 100 metres de canonada sense procedir 

al omplert, parcial o complet, per evitar la possible flotació dels tubs en cas de 

inundació. 

Un cop acabada la col·locació i haver estat aprovada per la Direcció d’Obra, es 

podrà procedir a tapar-la, deixant les unions al descobert fins que s’hagi 

comprovat la seva impermeabilització. 
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Execució de juntes 

 

Les juntes dels tubs es poden diferenciar entre les juntes de dos tubs i les 

juntes entre un tub i una obra de fàbrica. 

Les juntes tub-tub es realitzaran d’acord amb l’especificat en els apartats 

corresponents, segons el tipus de tub que s’utilitzi, o segons les especificacions 

del fabricant, segons el tipus de junta i tub que s’utilitzi. 

Quan s’uneixin tubs de diferents materials, aquestes unions hauran de ser 

consistents i resistir els esforços de tracció necessaris. Les unions de 

canonades de polietilè amb peces de fundació o tubs d’acer es realitzaran 

sempre mitjançant brides. 

Quan el diàmetre de les diferents canonades a unir siguin diferents, 

s’intercalarà entre elles un con de reducció mitjançant brides, una de cada 

diàmetre. Aquests acoblaments s’ancoraran sempre que sigui necessari. 

Les juntes tub-obra de fàbrica es realitzaran mitjançant la col·locació de passa 

murs estancs. Tots els passa murs s’homologaran “in situ”, abans del seu 

muntatge i anivellació. Únicament es deixarà lloc per passa murs recoberts 

d’ebonita, segellant després el forat amb materials de qualitat. 

Aproximadament en el centre, portaran soldada una platina  envoltant el tub 

denominada collar de estanqueïtat. Les dimensions d’aquesta platina seran de 

uns 10 centímetres majors que el diàmetre del passa murs als que van 

soldades. 

Quan l’obra de fàbrica siguin parets de tanc que contenguin líquids o gasos, es 

deixarà el passa murs correctament agafat quan es construeixi la paret de 

formigó, de forma que el collar d’estanqueïtat quedi situada en el centre dels 

espessor de la paret. Cap a dins i fora de la paret, el passa murs haurà de 

sobresortir una longitud aproximada entre 5 i 15 centímetres, excepte en el cas 

que sigui una peça especial en les que podrà ser superior. 
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Quan l’obra de fàbrica no contingui líquids ni gasos, es deixarà un forat circular 

o quadrat, amb unes dimensions superiors de 15 centímetres al diàmetre del 

passa murs. En aquest forat es col·locarà posteriorment el passa murs i 

s’omplirà el forat de forma que el passa murs quedi integrat en la fàbrica. 

 

Proves 

 

Les proves de les canonades, per les quals el Contractista proporcionarà tots 

els mitjans, equips i personal necessaris per a realitzar-les, són la prova de 

pressió interior i la prova de estanqueïtat. 

 

Prova de pressió interior 

 

Aquesta prova es realitzarà en totes les canonades que hagin de treballar a 

pressió. 

A mesura que es vagi avançant el muntatge de la canonada es realitzaran 

proves parcials de pressió interna, per trams fixats per la Direcció d’Obra. Com 

a norma general, es recomana que es realitzin en trams de longitud 

aproximada a 500 metres, no excedint, en el tram escollit, diferències de cotes 

del 10% de la pressió de prova. 

Abans de realitzar la prova es col·locaran en la seva posició definitiva tots els 

accessoris de la conducció. La rasa, en el cas de les canonades soterrades, 

pot estar omplerta sempre que les juntes no estiguin tapades. 

Es començarà per injectar lentament aigua en el tram objecte de la prova, 

deixant oberts tots els elements que puguin donar sortida al aire, que es 

tancaran successivament, de dalt cap a baix, quan es comprovi que no hi ha 

aire en la canonada.  
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Sempre que sigui possible, s’injectarà l’aigua per la part baixa, de forma que es 

faciliti la sortida d’aire per la part alta. Si això no és possible, es realitzarà 

l’omplert d’aigua de forma més lenta. 

En el punt més alt es col·locarà una aixeta de purga per expulsar l’aire i per 

comprovar que tot l’interior del tram es troba comunicat adequadament. 

La bomba per la pressió hidràulica podrà ser manual o mecànica, proveïda de 

claus de descàrrega o elements apropiat per augmentar la pressió amb lentitud. 

Es disposarà en el punt més baix del tram escollit i es col·locaran dos 

manòmetres, un d’aquests proporcionat per la Direcció d’Obra. 

Els punts extrems del tram escollit, es tancaran convenientment amb peces 

especials apuntalades per evitar lliscaments de les mateixes o fuites d’aigua. 

Es comprovarà que les claus que es trobin dins el tram es trobin obertes. 

Els canvis de direcció i demés peces especials hauran de estar ancorades i 

amb les peces de fàbrica endurides suficientment. 

La pressió de prova serà 1,4 vegades la pressió màxima de treball. La prova 

durarà 30 minuts i es considerarà satisfactòria quan durant aquest temps el 

manòmetre no marqui un descens superior a √  ⁄
 

, on P és la pressió de prova 

en atmosferes.  Quan el manòmetre indiqui un descens superior, es corregiran 

els errors observats i es procedirà a tornar a realitzar la prova. 

Quan la prova es realitzi en canonades de polietilè s’hauran de complir els 

següents aspectes específics: 

 S’ha de tenir en compte la dilatació de les canonades de PE si es troben 

destapades durant la realització de la prova, especialment al migdia. Per 

aquest motiu s’aconsella realitzar les proves a primera hora del matí. 

 La prova de pressió es realitzarà d’acord amb la norma UNE-EN 805 i 

seguirà un procés de tres fases: fase preliminar, prova de purga i prova 

principal. 

 La fase preliminar té com a objecte crear les condicions inicials per les 

variacions de volum dependents de la pressió, el temps i la temperatura. 
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En aquesta fase, s’omplirà el tub de la forma descrita anteriorment per 

tal de purgar l’aire. Després es descomprimirà fins a pressió atmosfèrica 

i es deixarà d’aquesta forma un període de relaxació de almenys 60 

minuts, per eliminar les pressions produïdes. Un cop acabat el període 

de relaxació, s’augmentarà la pressió de forma regular i fins a arribar a la 

pressió de prova de xarxa en 10 minuts, pressió que es mantindrà durant 

30 minuts mentre es comprova que no hi hagi fuites. Finalment es 

deixarà de bombejar durant un període de una hora i es mesurarà la 

pressió romanent al acabar aquest període. 

 Si el resultat de la fase preliminar indica una caiguda de més del 30% de 

la pressió de prova de prova de xarxa, s’interromprà la fase preliminar i 

es descomprimirà la canonada fins a la pressió atmosfèrica. S’examinarà 

la canonada i les condicions de la prova i es corregiran els errors que es 

puguin trobar. No es podrà tornar a començar la fase fins que hagin 

transcorregut al menys 60 minuts de relaxació. 

 La prova de purga serveix per poder assegurar-se que el volum d’aire 

romanent dins la canonada és lo suficientment baix per que els resultats 

de la prova siguin vàlids. Primer es reduirà la pressió absoluta restant, 

mesurada al final de la fase preliminar, extraient l’aigua del sistema fins 

a produir una caiguda de pressió entre el 10% i el 15% de la pressió de 

prova de xarxa, mesurant amb precisió el volum d’aigua extret. Es 

verificarà que el volum d’aigua extret no sobrepassa la pèrdua d’aigua 

admissible calculada mitjançant la fórmula expressada a continuació. Si 

la pèrdua supera a la màxima, descomprimir fins a pressió atmosfèrica, 

tornar a purgar l’aire i repetir la fase preliminar. 

               (
 

  
 

 

    
)                                                                                 

On: 

       és la pèrdua màxima admissible d’aigua, en litres 

   és el volum del tram escollit, en litres 

    és la caiguda de pressió, en kPa 

    és el mòdul de elasticitat del aigua,        kPa 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor  Plec de prescripcions tècniques 
 

77 
 

   és el diàmetre interior del tub, en metres 

   és l’espessor de paret del tub, en metres 

   és el mòdul de elasticitat transversal del tub, 10003 kPa a curt 

termini i 1503 kPa a llarg termini. 

 La fase de prova final consisteix en observar i mesurar durant 30 minuts, 

l’increment de la pressió causada per la contracció de la canonada per la 

caiguda ràpida de pressió en la prova de purga. Es considera 

satisfactòria si la corba de pressions mostra una tendència creixent i no 

és decreixent en cap punt dels 30 minuts. Si la corba té una tendència 

decreixent significarà que hi ha fuites en la xarxa. En cas de dubtes, es 

prolongarà la duració de la prova final fins als 90 minuts, disminuint la 

caiguda de pressió fins als 25 kPa com a màxim. Si la pressió cau més 

de 25 kPa, la prova es considera insatisfactòria i s’haurà de repetir el 

procés de la prova de pressió interior al complet. 

 

Prova d’estanqueïtat 

 

Aquesta prova es realitzarà en totes les canonades que hagin de treballar a 

làmina lliure o a una pressió inferior als 7 metres de columna d’aigua. 

La Direcció d’Obra podrà comprovar els equips mesuradors subministrats per el 

Contractista o subministrar els seus propis. 

La pressió de la prova d’estanqueïtat serà de 1 Kilogram per centímetre 

quadrat. La pèrdua es definirà com la quantitat d’aigua que s’haurà de 

subministrar amb un bombí tarat dins la canonada, de forma que es mantingui 

la pressió de la prova d’estanqueïtat després de haver-se omplert la canonada 

d’aigua i haver-ne expulsat l’aire. 

La duració de la prova d’estanqueïtat serà de 2 hores i la pèrdua en aquest 

temps haurà de ser inferior a la pèrdua màxima admissible obtinguda 

mitjançant la fórmula descrita a continuació. 
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On: 

       és la pèrdua màxima admissible, en litres 

   és la longitud del tram escollit per la prova, en metres 

 D és el diàmetre interior de la canonada, en metres 

Si la prova no és satisfactòria, el Contractista haurà de reparar les juntes i tubs 

defectuosos a càrrec seu. De totes formes, encara que la prova sigui 

satisfactòria, el Contractista haurà de reparar totes les juntes en que s’apreciïn 

pèrdues significatives. 

 

Canonades auxiliars 

 

Es refereix a les canonades utilitzades com a protecció de altres elements. 

S’aconsella la utilització de canonades de PVC corrugades. S’executaran 

seguint les instruccions del fabricant, tenint cura de no realitzar canvis bruscs 

de direcció ni pinçaments dels tub. 

 

Instal·lació de les làmines geotèxtils 

 

El material geotèxtil haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra. 

S’utilitzarà una làmina de pes superior als 140 grams per metre quadrat. Els 

geotèxtils es subministraran en obra en rotlles o bobines de dos a quatre 

metres de amplària. Els rotlles estaran embalats en material opac per evitar el 

seu deteriorament per la llum solar. 

Els rotlles de material portaran etiqueta que contengui, com a mínim, la 

naturalesa del material, la informació del fabricant, la data de fabricació, el 
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número de enviament, les dimensions de les làmines, l’espessor baix 2 kN per 

metre quadrat de càrrega i el pes per metre quadrat. 

El transport, càrrega i descàrrega del material es realitzarà assegurant-se que 

no es produeixen danys en les capes exteriors del rotlles. Si s’han 

d’emmagatzemar durant un període superior a 15 dies, s’hauran de prendre les 

precaucions especials indicades per el fabricant i es protegiran els materials de 

la acció directa del sol. 

S’hauran de complir les especificacions establertes en els articles 290 i 422 del 

PG-3. 

 

Ferms 

 

Bases de tot-ú artificial 

 

No s’estendrà el tot-ú fins que s’hagi comprovat que la superfície sobre la que 

es recolzarà tingui la forma i les característiques desitjades. Si es detecten 

defectes en aquesta superfície que excedeixin les toleràncies establertes, 

s’hauran de corregir abans de estendre el tot-ú. 

La preparació del tot-ú es realitzarà en central, on s’afegirà l’aigua necessària 

per la correcta compactació. La quantitat d’aquesta aigua s’haurà d’ajustar a les 

característiques dels equips de compactació. 

Abans de iniciar l’extensió del tot-ú, s’haurà de disposar de un tram de prova 

per realitzar les proves necessàries per determinar la humitat òptima de 

compactació i les característiques dels equips de compactació, baix supervisió 

de la Direcció d’Obra. Aquest tram de prova haurà de tenir un espessor i 

característiques resistents similars a les definitives. En aquestes proves es 

determinaran les relacions entre el número de passades i les densitats 

obtingudes per cada tipus de equip de compactació a utilitzar. 
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Un cop preparat el material i haver-se assegurat de les perfectes condicions de 

la superfície d’assentament, es podrà procedir a estendre el tot-ú, prenent les 

precaucions necessàries per evitar disgregacions o contaminacions. Es 

realitzarà en tongades de 10 a 30 centímetres. 

Un cop estès el tot-ú, es procedirà a la compactació, assegurant-se que la 

humitat d’aquest és la òptima, amb una tolerància del 1%. La compactació es 

realitzarà fins a arribar a la densitat, com a mínim, corresponent del 100% del 

Pròctor Normal. Els assaigs per determinar aquesta densitat es realitzaran 

sobre mostres obtingudes in situ. 

Es realitzarà la prova de càrrega amb placa, segons la Norma NLT 357 i haurà 

de complir les especificacions i valors definits en l’article 510.7.2 del PG-3. 

Es podran realitzar bases de tot-ú artificial sempre que les condicions 

climatològiques no hagin produït alteracions en la humitat del material que 

superin en més del 2% la humitat òptima de compactació.  

Fins que s’hagi construït la capa següent es prohibirà el pas de vehicles per 

sobre la capa de tot-ú acabada. Si no és possible, es limitarà el trànsit i 

s’assegurarà que els pesos estiguin ben repartits. 

La superfície de la base de tot-ú no podrà diferir en més de 15 mil·límetres de 

la teòrica en cap punt. L’amplària de la capa estesa no serà mai inferior que la 

definida en els plànols. En cas de no complir-se aquestes toleràncies la 

Direcció d’Obra podrà obligar al Contractista a reparar els error, escarificant la 

superfície fins una profunditat mínima de 15 centímetres i tornant a realitzar el 

procés de extensió i compactació. 

 

Regs de imprimació 

 

Es refereix a les operacions de preparació de la superfície existent, aplicació 

del lligant bituminós i extensió de un àrid de cobertura, necessàries per els regs 

de imprimació. 
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L’àrid no haurà de contenir més de un 4% de aigua lliure en el moment de 

estendre’l i només es podrà utilitzar material que passi per el tamís 5 

normalitzat. 

La superfície a tractar ha de estar dura i neta, havent de netejar-se en cas 

contrari. Es protegiran els elements pròxims a la zona de tractament per evitar 

contaminació i taques innecessàries. 

Si les previsions indiquen precipitacions, no es permet l’aplicació de regs 

d’imprimació en superfícies. 

Queda prohibida la circulació de vehicles durant 4 hores després de estendre 

l’àrid, i 24 hores després de l’aplicació del lligant bituminós. 

 

Regs d’adherència 

 

Es refereix a les operacions de preparació de la superfície existent i aplicació 

del lligant bituminós, necessàries per els regs d’adherència. 

S’assegurarà que s’obté una distribució uniforme, sense quedar cap punt sense 

tractar.  

La superfície a tractar ha de estar dura i neta, havent de netejar-se en cas 

contrari. Es protegiran els elements pròxims a la zona de tractament per evitar 

contaminació i taques innecessàries. 

Si les previsions indiquen precipitacions, no es permet l’aplicació de regs 

d’adherència en superfícies. 

Queda prohibida la circulació de vehicles 24 hores després de l’aplicació del 

lligant bituminós. 
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Mescla bituminosa en calent 

 

Es refereix a les operacions de obtenció de la fórmula de treball, preparació de 

la superfície, fabricació de la mescla, transport de la mescla i extensió i 

compactació de la mescla, necessàries per la execució de ferms. 

En zones on s’ha realitzat una operació de excavació de rasa en carreteres ja 

existents, s’utilitzarà la mateixa mescla bituminosa, i demés composicions dels 

ferms, igual a la existent. En trams nous, s’utilitzaran les mescles definides en 

el present Plec. 

Les mescles bituminoses per les capes de trànsit i les intermèdies s’ajustaran 

als criteris del mètode Marshall del PG-3 i hauran de ser aprovades per la 

Direcció d’Obra.  

L’amplada d’extensió haurà de ser superior a l’ample derrocat durant la 

excavació de la rasa. 

El transport de la mescla a la zona de treball es realitzarà en camions, 

assegurant-se que arribin a l’estenedora a una temperatura adequada, 

protegint-se amb lones si així ho obliguen les condicions atmosfèriques. 

Abans de estendre la mescla, es netejarà la superfície d’aplicació, eliminant 

l’aigua i exsudacions de betum procedents dels regs de tractament mitjançant 

xorro d’aire a pressió. 

La compactació es realitzarà utilitzant una compactadora de cilindres i una de 

pneumàtics, que tinguin unes característiques que permetin arribar, com a 

mínim, a una densitat del 97% de la obtinguda aplicant a la fórmula de treball 

una compactació obtinguda segons la norma NLT-159. Es realitzarà la operació 

de compactació cada 5 centímetres d’espessor de capa estesa. 

L’espessor final de la capa bituminosa no podrà ser inferior al 95% de la 

definida en els plànols. 
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Edifici 

 

Fonamentació 

 

S’adaptarà a lo especificat en els plànols corresponents i sempre seguint les 

indicacions de la Direcció d’Obra. 

 Si un cop realitzada la excavació, es noten discrepàncies amb els estudis 

geològics corresponents, que poden suposar problemes per les 

fonamentacions, es realitzaran els assaigs i proves necessaris, baix 

l’autorització de la Direcció, per decidir les fonamentacions més adequades. 

En el cas de fonamentacions directes, la base haurà de estar lliure d’aigües, 

terres, arenes i graves soltes. 

 

Formigó 

 

Hauran de complir amb l’establert en l’apartat corresponent del present Plec i 

amb el prescrit en el Codi Tècnic d’Edificació. 

 

Totxos 

 

Hauran de ser regulats abans de la seva col·locació i regats amb suficient 

humitat. L’espessor de les juntes interiors no serà superior a 20 mil·límetres en 

cap punt, ni l’espessor mig superior a 12 mil·límetres. 

La Direcció d’Obra determinarà quin ha de ser l’esquema a seguir, 

especialment quan s’hagin de utilitzar totxos tallats. S’haurà de complir amb 
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l’establert en l’article 4.1 del Plec de Condicions Tècniques de la Direcció 

General de Arquitectura i les normes NTE, FFL, EFL i PTL corresponents. 

 

Forjats 

 

S’haurà de complir amb l’establert en l’article 2.4 del Plec de Condicions 

Tècniques de la Direcció General de Arquitectura. 

 

Solats 

 

S’haurà de complir amb l’establert en l’article 7.1 del Plec de Condicions 

Tècniques de la Direcció General de Arquitectura. 

 

Cobertes 

 

S’haurà de complir amb l’establert en l’article 4.2 del Plec de Condicions 

Tècniques de la Direcció General de Arquitectura. 

 

Portes, finestres i persianes 

 

S’haurà de complir amb l’establert en els articles 6.1 i 6.2 del Plec de 

Condicions Tècniques de la Direcció General de Arquitectura. 
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Vidres 

 

S’haurà de complir amb l’establert en l’article 8.4 del Plec de Condicions 

Tècniques de la Direcció General de Arquitectura. 

 

Pintura 

 

S’haurà de complir amb l’establert en l’article 7.4 del Plec de Condicions 

Tècniques de la Direcció General de Arquitectura. 

 

Instal·lacions d’aigua 

 

S’haurà de complir amb l’establert en els articles 5.3 i 5.4 del Plec de 

Condicions Tècniques de la Direcció General de Arquitectura. 

 

Instal·lacions sanejament 

 

S’haurà de complir amb l’establert en l’article 5.5 del Plec de Condicions 

Tècniques de la Direcció General de Arquitectura. 

 

Instal·lacions elèctriques 

 

S’haurà de complir amb l’establert en l’article 5.10 del Plec de Condicions 

Tècniques de la Direcció General de Arquitectura. 
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Equips electromecànics 

 

Els equips i instal·lacions electromecàniques s’instal·laran d’acord amb els 

protocols subministrats per els fabricants i aprovats per la Direcció d’Obra. En 

qualsevol cas, s’evitarà la producció de sorolls i vibracions innecessàries, 

ancorant adequadament els elements en que sigui possible fer-ho. 

 

Altres treballs i obres 

 

En l’execució de treballs i obres que no estiguin mencionats específicament en 

el present Plec, el Contractista s’atendrà al que resulti dels Plànols, Quadre de 

Preus, Pressuposts, ordres de la Direcció d’Obra i a les experiència i pràctica 

prèvia d’altres constructors. 

 

Amidaments, valoració i abonament 

 

Disposicions generals 

 

Totes les unitats d’obra es midaran i abonaran per longitud, superfície, volum, 

pes o unitat, segons s’especifiqui en el Quadre de preus nº1, i als preus 

indicats en aquest quadre, aplicant la baixa oferta per el Contractista durant la 

licitació. 

Dins els preus de les unitats d’obra queden inclosos la maquinària, els 

materials, els mitjans auxiliars, la mà d’obra i totes les operacions necessàries 

per executar i comprovar la unitat corresponent, excepte en els casos que 

s’indiqui el contrari. 
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El Contractista està obligat a avisar a la Direcció d’Obra amb suficient antelació 

perquè es puguin realitzar els amidaments i comprovacions, en les obres que 

hagin de quedar ocultes. 

L’Administració atorgarà al Contractista mensualment una certificació 

acreditativa de caràcter provisional de les obres executades durant el mes, que 

servirà per la liquidació general. 

 

Desbrossament i neteja del terreny 

 

Correspon al aclarit, desbrossament, la neteja del terreny i les operacions de 

càrrega i transport al abocador corresponents. Es mesurarà per metres 

quadrats de superfície. 

 

Moviments de terres 

 

Excavacions de explanacions, rases i fonamentacions 

 

A efectes de mesurament i abonament no s’admetran folgances ni talussos 

superiors als especificats en els plànols, excepte quan ho autoritzi la Direcció 

d’Obra. 

No s’abonaran les excavacions o terraplens que el Contractista practiqui per 

excés per cap motiu. 

L’amidament de les excavacions es realitzarà per metres cúbics de volum 

resultant de comparar els perfils abans de la execució i els perfils finals. 
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Transport a abocador 

 

L’amidament del transport es realitzarà per metres cúbics de volum resultant de 

comparar els perfils abans de la execució i els perfils finals de la excavació, 

sense tenir en compte cap coeficient d’esponjament. 

 

Esgotaments d’aigua 

 

Si durant la execució de una excavació apareix el nivell freàtic i és necessari 

seguir excavant esgotant l’aigua, el volum excavat baix el nivell es considerarà 

d’excavació amb esgotament d’aigua. 

 

Rebliments i terraplens 

 

Els rebliments i terraplens es mesuraran per metres cúbics utilitzats i 

compactats, calculat comparant els perfils abans de la seva execució i els 

perfils finals. 

 

Ferms i paviments 

 

Sub-bases granulars 

 

Es mesuraran per metres cúbics realment executats, mesurats en les seccions 

tipus dels plànols. 
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Tot-ú 

 

Es mesuraran per metres cúbics realment executats, mesurats en les seccions 

tipus dels plànols. 

 

Regs 

 

Es mesuraran per metres quadrats de superfície realment executada. 

 

Sòls-ciment 

 

Es mesuraran per metres cúbics realment executats, calculats del producte 

entre la superfície executada i l’espessor mig establert. 

 

Mescles bituminoses en calent 

 

Es mesuraran per tones de mescla realment disposades. 

 

Voreres 

 

El paviment de rajoles es mesurarà per metres quadrats de superfície 

disposada. La unitat inclou la capa d’assentament de morter. 
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Paviments de formigó 

 

Es mesurarà per metres cúbics realment executats, mesurats d’acord als 

plànols de projecte. 

 

Obres de formigó 

 

Formigó 

 

Per la dosificació de formigons, les proporcions de ciment que figuren en la 

descomposició de preus són únicament indicatives. El Contractista té la 

obligació de utilitzar la quantitat de ciment necessària per obtenir les 

característiques resistents definides en el present Plec. 

Es mesurarà per metres cúbics realment executats, mesurats d’acord als 

plànols de projecte. 

 

Juntes 

 

Les juntes en obres de formigó estan incloses en les unitats d’obra 

corresponents i no es contemplaran ni abonaran de forma independent. 

 

Armadures 

 

Es mesuraran per kilograms de pes, mesurats calculant les dimensions en els 

plànols i multiplicant-les per el pes corresponent a l’acer utilitzat. El resultat 
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obtingut s’incrementarà un 4% per tenir en compte les retallades, solapaments i 

separadors que s’utilitzin. 

 

Encofrats 

 

Es mesuraran per metres quadrats de superfícies de formigó executades, 

mesurades d’acord als plànols del projecte. 

 

Obres de edificació 

 

Totxos 

 

Es mesuraran per metres cúbics realment executats, mesurats sobre els 

plànols. 

 

Cobertes 

 

Es mesuraran per metres quadrats de superfície realment executada, 

mesurada entre les cares interiors dels murs que la limiten. 

 

Revestiments 

 

Els revestiments de sòls, paraments i sostres es mesuraran per metres 

quadrats de superfície realment executada, mesurada segons la unitat 

acabada. 
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Portes, finestres i persianes 

 

Es mesuraran per metre quadrat de la superfície del forat en que es disposen. 

 

Instal·lacions d’aigua, sanejament, elèctriques i gas 

 

Es mesuraran d’acord amb el criteri establert en el següent apartat. 

 

Instal·lacions i equips 

 

Canonades 

 

Es mesuraran per metres lineals realment disposades segons la seva 

naturalesa i diàmetre. La unitat inclou tots els accessoris com colzes, tes, i 

elements de suport i ancoratge, exceptuant les vàlvules. 

 

Equips industrials, màquines i instal·lacions 

 

Els equips industrials, les màquines o elements que, constituint una unitat en sí 

mateixa, formin part de la instal·lació, es mesuraran i valoraran per unitats al 

preu que per cada unitat figuri en el Quadre de preus nº1, que es refereix 

sempre a unitat col·locada, provada i en perfectes condicions de funcionament. 

Es considerarà com valor de la obra executada fins un moment donat, la suma 

de les següents partides: 
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 El 65% del total de la unitat que es fabriqui en taller, quan s’hagi rebut, 

del Director d’Obra, els Certificats de proves corresponents. 

 El 10% del total de la unitat, un cop s’hagi instal·lat en obra. 

 El 15% del total de la unitat, quan s’hagi provat en obra. 

 El 10% restant, quan es realitzi la recepció provisional de l’obra. 

Per les unitats de fabricació en obra, es valoraran de la següent forma: 

 El 75% del total de la unitat, un cop estigui totalment instal·lada. 

 El 15% del total de la unitat, quan s’hagi provat. 

 El 10% restant, quan es realitzi la recepció provisional de l’obra. 

 

Protecció de superfícies metàl·liques 

 

Les pintures i revestiments, així com la seva execució, no es valoraran ni 

mesuraran de forma independent i seran incloses en les unitats corresponents. 

 

Aparells de control 

 

Els aparells de control, mesura i dosificació s’abonaran als preus que figurin en 

el Quadre de preus nº1, un cop s’hagin instal·lat en obra i s’hagi comprovat el 

seu correcte funcionament. 
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Posada a punt 

 

Compren tots els costs necessaris per posar a punt els equips i instal·lacions 

fins que s’obtinguin els resultats i rendiments desitjats. S’abonaran quan es 

realitzi la recepció provisional general de les obres, un cop s’hagi comprovat 

que els rendiments i resultats compleixen l’exigit durant, com a mínim, un mes. 

 

Partides alçades 

 

Les partides alçades “a justificar” s’abonaran per el resultat d’aplicar els preus 

unitaris corresponents del Quadre de Preus nº1, o, als prèviament pactats amb 

la Direcció d’Obra, a les mesures efectuades de la obra realment executada, 

sempre que aquesta unitat s’hagi realitzat d’acord amb els criteris aprovats per 

la Direcció d’Obra. No s’abonaran obres injustificades o que no s’hagin pactat 

prèviament amb la Direcció d’Obra. 

 

Altres unitats d’obra 

 

Les unitats d’obra que no es trobin especificades en el present capítol o no 

s’hagin previst en el present Projecte, s’abonaran als preus unitaris del Quadre 

de Preus nº1. Si per la valoració d’aquestes obres no fossin suficients els preus 

del Quadre de Preus nº1, es fixaran nous preus, d’acord amb l’establert per les 

lleis i reglaments que regulen la contractació i execució d’obres públiques. 

 

 

 

 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor  Plec de prescripcions tècniques 
 

95 
 

Mètode d’abonament 

 

Les obres executades s’abonaran al Contractista per mitjà de certificacions 

mensuals, aplicant a les mesures de cada unitat d’obra executada el preu 

corresponent del Quadre de Preus nº1. 

Tots els mesos a partir de la data d’inici de les obres, la Direcció d’Obra 

formularà una Relació Valorada de les executades durant el termini anterior. 

Aquesta relació contindrà els amidaments efectuats i valorats d’acord amb els 

criteris establerts en el present Plec. Prenent com a base aquesta relació, 

s’expedirà la corresponent certificació en la forma reglamentaria. 

Aquestes certificacions tindran caràcter de documents provisionals a bona 

compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en 

l’amidament final, no suposant la aprovació ni recepció de les obres que 

comprenguin. 

 

Revisió de preus 

 

Quan el desenvolupament de l’obra impliqui el dret del Contractista a una 

possible revisió de preus, s’atendrà a la legislació vigent: 

 Decret 2/64, de 4 de febrer, sobre Contractes de Obres de l’Estat i 

Organismes Autònoms. 

 Decret 222/64, de 8 de febrer, sobre fórmules per calcular els coeficients 

de revisions de preus dels contractes d’obres depenent del Ministeri 

d’Obres Públiques. 

 Decret 3650/70, de 28 de desembre, pel que s’aprova el quadre de 

fórmules generals de revisió de preus dels contractes d’obres de l’Estat i 

Organismes autònoms. 
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 Decret 461/71, de 11 de maig, sobre la inclusió de clàusules de revisió 

en els contractes d’obres. 

 Reial Decret 1359/2011, de 7 d’octubre, pel que la relació de materials 

bàsics i les fórmules generals de revisió de preus dels contractes d’obres 

i de contractes de subministrament de fabricació d’armament i equips de 

les Administracions Públiques. 

S’utilitzarà la fórmula 561 establerta en l’Annex del Decret 1359/2011, 

corresponent a la fórmula de revisió de preus per obres de subministrament i 

sanejament d’aigua: 

        
  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
                  

On: 

    és el coeficient de revisió pel moment de l’execució t 

    és l’índex de preu del ciment en el moment de l’execució t 

   és l’índex de preu del ciment en la data de licitació 

   és l’índex de preu de l’energia en el moment de l’execució t 

   és l’índex de preu de l’energia en la data de licitació 

   és l’índex de preu de els productes plàstics en el moment de 

l’execució t 

   és l’índex de preu de els productes plàstics en la data de licitació 

   és l’índex de preu de àrids i roques en el moment de l’execució t 

   és l’índex de preu de àrids i roques en la data de licitació 

   és l’índex de preu dels materials siderúrgics en el moment de 

l’execució t 

   és l’índex de preu dels materials siderúrgics en la data de licitació 
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   és l’índex de preu dels materials electrònics en el moment de 

l’execució t 

   és l’índex de preu dels materials electrònics en la data de licitació 

 

Despeses generals a càrrec del Contractista 

 

Correran a càrrec del Contractista les despeses definides a continuació: 

 Les que s’originin en el replanteig de les obres o en la seva 

comprovació, incloent replanteigs parcials de les mateixes, així com la 

presa de dades suplementàries que siguin necessàries per a realitzar el 

Projecte. 

 Les despeses de jornals, materials i consums necessaris per els 

amidaments i proves. 

 Les originades en els assaigs que siguin necessaris per la recepció dels 

materials i de les obres, sempre que no superin el 1% del Pressupost de 

Licitació. 

 Les despeses originades en la construcció, instal·lació i retirada de totes 

les instal·lacions i construccions auxiliars. 

 Les despeses de protecció contra el deteriorament, danys o incendis en 

les zones de apilament i en la pròpia obra. 

 Les despeses de construcció i conservació durant el termini de 

utilització, dels desviaments provisionals dels accessos que el 

Contractista cregui convenient utilitzar per facilitar l’execució de les 

obres. 

 Les despeses de conservació durant el termini d’utilització, dels 

desviaments provisionals dels accessos prescrits en el Projecte i 

ordenats per l’Administració que no s’efectuïn aprofitant les carreteres 

existents. 
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 Les despeses de conservació de les senyals de trànsit i de tots els 

elements de seguretat i salut, així com la retirada de totes les 

instal·lacions, eines i materials de la obra al finalitzar-la. 

 Les despeses de muntatge, conservació i retirada de instal·lacions per el 

subministrament d’aigua i electricitat necessàries per la execució de les 

obres, així com l’adquisició d’aquestes. 

 Les despeses originades per la retirada dels materials rebutjats per la 

Direcció d’Obra i la correcció de les defectes observats en l’obra. 

 

El Contractista té la obligació de conservar totes les obres del present Projecte i 

reparar o tornar a construir a càrrec seu, les parts que hagin sofert danys o 

defectes que siguin imputables a aquest. Aquesta obligació s’estén a tots els 

materials i equips que s’hagin certificat, incloent l’emmagatzematge i la 

reposició dels que s’hagin perdut o danyat. 

Correrà a càrrec del Contractista indemnitzar als propietaris dels drets que els 

hi corresponguin i tots els mals que causin per la pertorbació del trànsit en les 

vies públiques, la explotació de canteres, la extracció de terres, l’establiment 

dels magatzems, tallers o dipòsits; els que s’originin en l’habilitació de camins i 

vies provisionals per el transport i els que exigeixin la resta de operacions que 

requereixin l’execució de les obres. 

En els casos de resolució de contracte, sigui per finalització o per qualsevol 

altre causa que la motivi, correran a càrrec del Contractista les despeses 

originades per la liquidació. 

 

Consideracions finals 

 

A totes les obres, en el seu projecte i valoració, s’han tingut en compte les 

condicions més desfavorables previstes i que fan referència a la geologia del 

terreny, esgotaments de rases, reposició d’obres afectades, connexió amb 
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obres existents, etc. Per tant, no seran objecte de revisió el Projecte i 

Pressupost per aquestes causes. 

 

 

 

 

 

Manacor, maig de 2015 

L’autor del Projecte: 

 

ANTONI SOLER GELABERT 

 

 

 

 

 



Especificacions tècniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Difusor banda ample D4 Sanitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Control de nivell d’aigua TM-2504-E FILSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Boquilla FFD03 Fyltris 

 



FILTER NOZZLES- for water treatment  

STANDARD MODEL FFD

STANDARD MODEL

TYPE Slots Thread A
Thread

lenhth L1
Shaft L2 B

FFD02 40x0.2=1.84 cm
2 M24x3, M26x1.5, M30x3, 

M30x3.5, M32x3
33.25 20…200 40…450 16,19.5,22

FFD03 36x0.3=2.48 cm
2 M24x3, M26x1.5, M30x3, 

M30x3.5, M32x3
26.5 20…200 40…450 16,19.5,22

FFD04 18x0.4=1.65 cm
2 M24x3, M26x1.5, M30x3, 

M30x3.5, M32x3
26.5 20…200 40…450 16,19.5,22

FFD05 36x0.5=4.14 cm
2 M24x3, M26x1.5, M30x3, 

M30x3.5, M32x3
21 20…200 40…450 16,19.5,22

FFD10 36x1.0=8.28 cm
2 M24x3, M26x1.5, M30x3, 

M30x3.5, M32x3
30 20…200 40…450 16,19.5,22

* all dimensions are in mm, unless otherwise noted



FILTER NOZZLES- for water treatment  

The figures below show how pressure loss coefficient is related to flow rate through filter nozzle type FFD02, 

B 19,5/ 16, slot size - 40x0.2mm.

Figure 2. The results of filter nozzle testing for process of filtration

Figure 3. The results of filter nozzle testing for process of washing



FILTER NOZZLES- for water treatment  

The figures below show how pressure loss coefficient is related to flow rate through filter nozzle type FFD05, 

B 19,5/ 16, slot size - 36x0.5mm.

Figure 4. The results of filter nozzle testing for process of filtration

Figure 5. The results of filter nozzle testing for process of washing
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DOSING PUMP 
Kronos KR and KK SERIES 

Technical data can be changed without notice.
TD_Kronos_KR_KK_Series_rev.1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCTIONS: 

 Adjustable flow rate 

  Proportional 

o 4…20mA 

o 0…10V 

o 1:N 

o N:1 

 PPM 

 Batch 

  Conductivity 

  Password 

 Statistics 

 Remote STOP possibility 
 

Kronos Series’ peristaltic pump is the final result of dedication of Seko to innovation of its products, in order to 
launch metering systems that meet the technical requirements of an increasingly large and demanding customers.  
Kronos is the most complete and reliable series of peristaltic pumps ever produced by Seko. As a result of 35 years 
of experience, Kronos is able to adapt to the most simple applications, covering at the same time also complex 
solutions in industrial plants where accuracy in the chemical feeding and ability to operate in harsh environments 
are needed, in addition to ease of installation and low maintenance costs. 

Technical characteristics 

 FLOW RATES 
o 2…15000 ml/h 

 
 BACK PRESSURE 

o 0,1…6 bar 
 

 POWER SUPPLY 
o 100…240 Vac - 50/60 Hz - 20 W 

 
 CONDUCTIVITY RANGE 

o 200μS…15000 μS with conductivity probe
o 200μS…50000 μS with inductive probe 

 
 MATERIALS 

o ENCLOSURE: ABS 
o PUMP HEAD: PP 
o TUBES:  Santoprene 

   Sekomed 
   Sekoextra 
   Sekotech 
   Sekofort 
 

 DOSING 
o By stepper motor technology 
o Safely up to 15 l/h and up to 6 bar 
o Suitable firmware micro dosing 
o Minimum dosing note 2 ml/h  

 
 MOTORS 

o Accurate, reliable and silent (<35 db)
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DOSING PUMP 
Kronos KR and KK SERIES 

Technical data can be changed without notice.
TD_Kronos_KR_KK_Series_rev.1.0 

PUMP KEY CODE 

 

1° Family 

KR Kronos peristaltic pumps 

KK Kronos peristaltic pumps special version 

 

 

2° Model and functions 

Model Functions 

FM Adjustable flow rate – Manual  – 4…20 mA  – PPM – 1:n  – n:1 – Batch  

FF Adjustable flow rate – Manual  – 4…20 mA -  0…10 V – PPM – 1:n  – n:1 – Batch 

IR Adjustable flow rate – Conductivity measure by conductivity probe (200…50000μS)  

CR Adjustable flow rate – Conductivity measure by inductive probe (200…10000μS) 

 

 
3° Max Back Pressure 

 0,1 bar 
  02 2 bar 
  03 3 bar 
  06 6 bar 

 

 

4° Max Flow Rate (Flow rate range) 

02 2 l/h (2…2000ml/h) 

08 8 l/h (8…8000ml/h) 

10 10 l/h (10…10000ml/h) 

15 15 l/h (15…15000ml/h) 

 

 

5° Power Supply 

A 230 Vac 50/60 Hz 20 W 

B 24 Vac 50/60 Hz 20 W 

C 115 Vac 50/60 Hz 20 W 

D 24 Vdc 20 W 

M 100…240 Vac 50/60 Hz 20 W 

  

6° Tubes 

1 Santoprene 

2 Sekobril 

3 Sekoflex 

4 Sekokem 

5 Sekoextra 

6 Sekomed 

7 Sekotech 

8 Sekofort 

   
7° Options 

000 Standard 

      

KR FM 06 03 M 7 000 
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DOSING PUMP 
Kronos KR and KK SERIES 

Technical data can be changed without notice.
TD_Kronos_KR_KK_Series_rev.1.0 

RESUME TABLE 

 
                    

 

      

       Family Model 
Back 

Pressure   
bar (psi) 

Min    
Flow Rate 

l/h 
(ml/min) 

MAX      
Flow Rate 

l/h 
(ml/min) 

Power Supply Tube 

KR FM 00 15 M 1 
 

KR FM 0,1 (1,5) 
0.0015 

(15) 
15         

(15000) 
100…240 Vac 50/60 Hz 20 W Santoprene 

KR FM 02 10 M 6 
 

KR FM 2 (30) 
0.0010 

(10) 
10 

 (10000) 
100…240 Vac 50/60 Hz 20 W Sekomed 

KR FM 03 02 M 5  KR FM 3 (44) 
0,0002 

(2) 
2 

(2000) 
100…240 Vac 50/60 Hz 20 W Sekoextra 

KR FF 02 10 M 6  KR FF 2 (30) 
0.0010 

(10) 
10 

 (10000) 
100…240 Vac 50/60 Hz 20 W Sekomed 

KR IR 02 10 M 6  KR IR 2 (30) 
0.0010 

(10) 
10 

 (10000) 
100…240 Vac 50/60 Hz 20 W Sekomed 

KR CR 02 10 M 6  KR CR 2 (30) 
0.0010 

(10) 
10 

 (10000) 
100…240 Vac 50/60 Hz 20 W Sekomed 

KK FM 03 02 M 8  KK FM 3 (44) 
0,0002 

(2) 
2 

(2000) 
100…240 Vac 50/60 Hz 20 W Sekofort 

KK FM 06 02 M 7  KK FM 6 (90) 
0,0002 

(2) 
2 

(2000) 
100…240 Vac 50/60 Hz 20 W Sekotech 

KK FM 03 08 M 7  KK FM 3 (44) 
0,0008 

(8) 
8 

(8000) 
100…240 Vac 50/60 Hz 20 W Sekotech 
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DOSING PUMP 
Kronos KR and KK SERIES 

Technical data can be changed without notice.
TD_Kronos_KR_KK_Series_rev.1.0 

DIMENSIONS       

 
 
 
        

  



Vàlvula de comporta BV-05-047 F4 Belgicast 

 





Conjunt de vàlvules de comporta BV-05-047 F4 Belgicast 

 





Vàlvula de retenció de bola BV-05-38 Belgicast 

 





Vàlvula de papallona Wafer BVP-79G Proinval 

 

 







Vàlvula de injecció o mostreig 30CH SchuF 

 

 



SchuF FETTEROLF 4

Model 32FR “Rod Seal®” Sampling Valve

www.schuf.com

Solid Ram

Seal Ring

Alignment Guide Screw

Sleeve

316 Stainless Steel Body

Super-Closure 
Loading Springs

60° Outlet Leg 
(Branch Nozzle)

Seal Ring

Model 32FR Parts List:

Dimension Table: (Sizes in inches, others in mm)

Max. Temperature:
PTFE Sealing Rings: 200°C
Blue Guard Sealing Rings: 370°C

Pressure Rating:
Valves rated to ASME 600



Bomba d’impulsió centrífuga LC200-260 LOWARA 
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Technical Data

1 Fluid

pH-value at  t A

Operating temperature t A

Density at t A

Vapor pressure at t A

Kin. viscosity at t A

Nominal flow

Nominal head

Static head

Inlet pressure

AltitudeAvailable system NPSH

2

3

6

4

5

7

8

9

K

kPa

kg/m³

mm²/s

l/s

m

m

kPa

mm

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

31

32

34

33

35

36

37

38

39

40

41

45

Water

100

3.5

0

7

0

Content of solid

277

1000

0

0 100

1000

1.569

46

47

48

49

43

44

42

50

51

Environmental temperature 293

K

LC 200-260

Version: 12A02 1.36  -  26/02/2015 (Build 1946)/ / ALL

No. of pumps

Single head pumpPump type

Operating data

Impeller type

Pump designation

Design Impeller Ø

Max.

designed

Min.

Operating speed

Max. working pressure

Nominal

Max-

Min-

FlowNumber of stages

Nominal

at Qmax

at Qmin

Head

Suction nozzle

Head H(Q=0)

NPSH 3%

Shaft power

Max. shaft power

Discharge nozzle

Efficiency

kPa

mm

mm

mm

l/s

l/s

l/s

m

m

m

kW

kW

%m

m

Radial impellerImpeller design Closed

Singlestage Endsuction pumps

960

64.8

Ausfuehrung

Max. casing pressure kPa

LC 200-260

PN40

214.5

229.5

264

114.8

17.2

3

6.5

6.6

2

5.5

71.23

DNd: vertical up - pump (standard)

1

DN 200 EN 1092

103.9

3.8

103.9( )

5.4

Pump data

1/min

/ /

PN40DN 200 EN 1092/ /

5.4( )

Pump weight / Total weight 470

28

Materials

Pump Shaft Seal

Please selectMain materials

Auswahl treffen

Please select

Please selectMain materials

Motor data

Manufacturer

Specific design

Rated power

Nominal speed

Electric voltage

Electric current

Explosion protection

Degree of protection

Type of protectionFrame size

Manufacturer

Series

Spacer length mm

Frame size

TypeType

Weight

Coupling

direction of rotation

Weight

kg 470/

kg

Coupling protection

Base plate Accessories

Name

Weight kg heating jacket (casing)

heating jacket (casing cover)

Constant level Oiler

Anchorbolts

yes / no

yes / no

yes / no

Piping

yes / no

yes / no

Remarks

52 yes / no

Werkstoff :

Rev ision number

Page:

Item no.

/ 2015-01-01

Terminal box

1

0mm% Solid size

42 SBearing bracket

Shaft diameter
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Power datas referced to:

Head

Shaft power P2

NPSH-values

Efficiency

264

78.6%
  Eff.

76.2%

74.4%

214

71.9%

230

72.9%

 3.78 m

 5.44 kW

 2.01 m

 71.2 %

 103.9 l/s

40%
50%

60%

67%

67%

70%

70%

75%

264 (P2)

214 (P2)

230 (P2)

 3.78 m

 5.44 kW

 2.01 m

 71.2 %

 103.9 l/s

264
214

230

 3.78 m

 5.44 kW

 2.01 m

 71.2 %

 103.9 l/s

264214 230

 3.78 m

 5.44 kW

 2.01 m

 71.2 %

 103.9 l/s

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

5.6

6.0

6.4

6.8

7.2

7.6

8.0

8.4

8.8

9.2

[m]

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

[kW]

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

[m]

0

10

20

30

40

50

60

70

[%]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 [l/s]

1

Impeller

actual

Min.

Max.

Ø

mm

230

214

264

mm

Min.

Pump capacity

Max.

17.2

l/s l/s

115

/

/

/

/

Operating range h
Max.

l/s

92.1

85.4

108

Pump head

m

H(Q=0)

6.61

5.87

9.06

h

m

Max.

4.45

3.9

6.45

Shaft power P2

P2(Q=0)

kW

3.88

5.27

3.6

Max.

kW

5.53

h
Max.

kW

5.53

8.47

4.55

Impeller type

Frequency Hz

Operating speed

Discharge width 52.0

1/min

Impeller design

Sense of rotation

Radial impeller

Free passage

Clockwise from the drive end

Water [100%] ; 277K; 1000kg/m³; 1.57mm²/s

Closed

mm

hydr. Performance acceptance acc. To EN ISO 9906 Class

/

/
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Pump w ith bare shaft

Dimensions

LC 200-260

Connections

Weight kg

Dimensions mm
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Suction nozzle

DN 200

Discharge nozzle

DN 200
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D 375

K 320

L 30

n 12

C 36

d 285
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Total weight
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DNd: v ertical up - pump (standard)



Sistema d’oxigenació mecànica JA-217 Flygt 

 

 



Technical specification
Jet Aerator JA 217, 50/60 Hz
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  JA 217

JA 217
Product
Submersible, self-aspirating jet aerator intended for aerating and 
mixing of contaminated water. The jet aerator is based on a 
submersible ITT Flygt pump and an ITT Flygt designed ejector system.

Denomination
Product code JA 217

No of ejector 2

Installation S, Self supporting

P, Guide bar system

Process data 
Liquid temperature max +40 °C (104°F)

The pH of the pumped liquid 5.5 – 14

Liquid density max 1100 kg/m3
(9.2 Ib per US gallon)

Higher temperature than 40° C (104°F) contact your ITT Flygt sales 
company.

Pump
To be ordered separately.

Pump data

S-installation, 50/60 Hz

P-installation, 50/60  Hz

S/P Installation, 50/60 Hz

Material
Ejector:
Ejector housing Cast iron / Stainless steel 

Nozzle Polyethylene high density (PEHD)

Outlet pipe Stainless steel

Pipes:
Suction, / Extension Stainless steel or galvanized steel

Connection pipes Stainless steel or galvanized steel

Others:
Screws, nuts, washers Stainless steel

Gasket Rubber mixing of SBR or NBR

Recommendation:
Choose Stainless steel for the pH of the pumped liquid > 11 

Weight
See dimensional drawings.

Submergence  S
Submergence, S is the depth from the liquid surface in the tank to the 
outlet of the ejector. 

Option
Extension pipe unit: submergence range S > 3.5 m (11’ 5”)

Strainer: filter to exclude leaves

Damper: applicable to lined or steel tank

Accessories
Electrical accessories such as pump controller, Control panels, starters, 
monitoring relays and cables. See www.flygt.com, for further 
information.

Hz Pump Rated motor
power [kW], 50 
Hz

Impeller

50 N 3202 MT 22 641

60 N 3202 MT 34 (45.0 hp) 641

Pump Ejector system

Galv.steel Stainless steel

N 3202 MT 688 58 20      688 58 50

Pump Ejector system

Galv.steel Stainless steel

N 3202 MT 688 61 20 688 61 50

Pump Submergence Flange  DN

m(ft)  Ejector-pump

N 3202 MT 1-7.0 (3’3”-23”) 200
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Performance curves

Based on performance at standard conditions in clean water (watertemp 20°C (68°F), 1 atm, air temp 20°C ). Measurement standards; American: 
ASCE/ANSI 2-91, European: EN12255-55:2003.

NS/NP 3202 MT, 50 Hz, impeller 641 NS/NP 3202 MT, 60 Hz, impeller  641
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Dimensional drawing
All drawings are available as Acrobat documents (.pdf) 
and AutoCad drawings (.dwg). Download the drawings 
from www.flygt.com or contact your ITT Flygt 
representative for more information.

All dimensions are in mm (inch).

NS 3202 MT NP 3202 MT



Bomba submergible N3202 MT Flygt 

 

 



Sistema de autolimpieza del impulsor de canal semiabierto, ideal para
bombeos de aguas res iduales. Con posibilidad de añadir el sistema
guide-pin para mejor la resistencia de posibles atascos. Un modulo
basado en un diseño que permite la adaptación.

Altura de impulsión

640 376mm640 376mm

81,8%
  Rendimiento

0,0
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4,0
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[m]

0 40 80 120 160 200 [l/s]

Impulsor

Frecuencia

Motor

Tensión nominal

-

Potencia nominal

Velocidad nominal

Nº de polos

Corriente nominal

380 V
50 Hz

22 kW

6

970 1/min

44 A

NX 3202 MT 3~ 640

Motor #

3~

Suction Flange Diameter
Impeller diameter 376 mm
Number of  blades 2

N3202.180 30-18-6AA-W 22KW
Variante de estator 1

Fases

Corriente de arranque 225 A

Especificación técnica

Note: Picture might not correspond to the current configuration.

Factor de potencia

Ef iciencia

1/1 Load
3/4 Load
1/2 Load

1/1 Load
3/4 Load
1/2 Load

0,87
0,84
0,76

88,0 %
89,5 %
89,5 %

200 mm
Curve according to: ISO 9906

X - Optional installation, Wet or DryInstallation:

Configuración

Impeller material Grey  cast iron

General

Diam. de salida 200 mm

Agua, limpia
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Altura de impulsión

Eficiencia

Eficiencia total

Potencia en el eje motor P2

Potencia absorbida P1

Valores NPSH

640 376mm640 376mm

81,8%
  Rendimiento

640 376mm640 376mm
640 376mm640 376mm

640 376mm (P2)640 376mm (P2)
640 376mm (P1)640 376mm (P1)
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Motor #

50 Hz

Fases 3~

380 V
Nº de polos 6

Potencia nominal 22 kW

Corriente de arranque
Corriente nominal 44 A

Velocidad nominal 970 1/min

N3202.180 30-18-6AA-W 22KW
Stator variant

Number of blades 2

Factor de potencia

NX 3202 MT 3~ 640

Suction Flange Diameter

Curva de funcionamiento

Bomba

Impeller diameter 376 mm

Motor

Tensión nominal

225 A

Eficiencia

1/1 Load

3/4 Load

1/2 Load

1/1 Load

3/4 Load

1/2 Load

Frecuencia
1 0,87

88,0 %

0,84

0,76

89,5 %

89,5 %

200 mm

Curve according to: ISO 9906

Diam. de salida 200 mm

Agua, limpia
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Altura de impulsión
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NX 3202 MT 3~ 640
Duty Analysis

Curve according to: ISO 9906Agua, limpia
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Altura de impulsión
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Potencia en el eje motor P2

Potencia absorbida P1

Valores NPSH
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VFD Curve
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Altura de impulsión
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NX 3202 MT 3~ 640
Dimensional drawing
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Grup de compressors d’aire EG75-8 ELGI 

 

 






