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1. 1. 1. 1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVESPLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVESPLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVESPLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES    

1.1. Disposicions generals1.1. Disposicions generals1.1. Disposicions generals1.1. Disposicions generals    

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.    IntroduccióIntroduccióIntroduccióIntroducció    

El present Plec de Condicions, com a part del Projecte bàsic i d’execució de planta de 

tractament d’aigües industrials procedents de tractaments superficials electrolítics, té 

per finalitat regular l’execució de les obres fixant els nivells tècnics i la qualitat exigibles. 

 

1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.    Documents que defineixen les obresDocuments que defineixen les obresDocuments que defineixen les obresDocuments que defineixen les obres    

Les obres són definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del 

projecte: Memòria, Plànols, Amidaments i Pressupost. 

Són documents contractuals els documents de Plànols, Plec de Condicions i Pressupost, 

que s’inclouen en el present Projecte. Les dades incloses en la Memòria tenen caràcter 

merament informatiu. 

 

1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.    Compatibilitats i relació entre els diversos documentsCompatibilitats i relació entre els diversos documentsCompatibilitats i relació entre els diversos documentsCompatibilitats i relació entre els diversos documents    

En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de 

Condicions, prevaldrà el que prescriu el Plec de Condicions.  

El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà 

de ser executat com si estigués exposat en ambdós documents. 

 

1.2. 1.2. 1.2. 1.2. Disposicions facultativesDisposicions facultativesDisposicions facultativesDisposicions facultatives    

1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. Obres accessòries Obres accessòries Obres accessòries Obres accessòries     

Es consideren obres accessòries aquelles que, atesa la seva natura, no poden ser 

previstes amb tots els detalls, sinó és a mesura que avança l’execució dels treballs. 

Les obres accessòries s’aniran construint així com es vagi coneixent la seva necessitat.  

Es permet la seva execució sense prèvia consulta al projectista, exceptuant les obres de 

grans dimensions o importància. 
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1.2.21.2.21.2.21.2.2. Modificacions. Modificacions. Modificacions. Modificacions    

El Director d’Obra està facultat per a introduir modificacions, d’acord amb el seu criteri, 

durant la construcció de qualsevol unitat d’obra, sempre que es compleixin les 

condicions tècniques referides en el Projecte i de manera que no origini canvis en 

l’import total de l’obra. 

El Contractista està obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de 

modificacions del Projecte, tant si suposa un augment, una disminució o una variació de 

l’import final.  

 

1.2.3. 1.2.3. 1.2.3. 1.2.3.     Mitjans auxiliarsMitjans auxiliarsMitjans auxiliarsMitjans auxiliars    

A l’estat d’amidament no es contemplen els mitjans necessaris per a la execució del 

projecte. Per aquest motiu aniran a compte del Contractista tots els mitjans i màquines 

auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

    

1.2.4. 1.2.4. 1.2.4. 1.2.4. Materials no utilitzables o defectuososMaterials no utilitzables o defectuososMaterials no utilitzables o defectuososMaterials no utilitzables o defectuosos    

No es procedirà a la utilització i/o col·locació de materials i aparells sense que abans 

siguin examinats i acceptats pel Director de l’Execució de l’Obra, en els termes que 

prescriu el Plec de Condicions Tècniques Particulars.  

Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin 

perfectament preparats, hauran de reemplaçar-se per altres que s’ajustin a les condicions 

requerides o, a falta d’aquests, a les ordres del Director d’Obra. 

 

1.2.5. 1.2.5. 1.2.5. 1.2.5. Despeses ocasionades per anàlisis, Despeses ocasionades per anàlisis, Despeses ocasionades per anàlisis, Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaigsproves i assaigsproves i assaigsproves i assaigs    

Totes les despeses originades per les anàlisis, proves i assaigs de materials o elements que 

intervinguin en l’execució de les obres seran a càrrec del Contractista. 

 

1.2.6. 1.2.6. 1.2.6. 1.2.6. Neteja de les obresNeteja de les obresNeteja de les obresNeteja de les obres    

És obligatori mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials 

sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així 
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com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l’obra 

tingui un bon aspecte.  

 

1.2.7. 1.2.7. 1.2.7. 1.2.7.     Proves abans de la recepcióProves abans de la recepcióProves abans de la recepcióProves abans de la recepció    

Abans de tenir lloc la entrega final del projecte,  se sotmetrá la planta a un exhaustiu 

control per tal de posar a punt tots els aparell i preparar als futur operadors de planta 

per tal de poder fer funcionar la planta i resoldre la majoria de problemes que podrien 

sorgir-hi. 

 

1.2.1.2.1.2.1.2.8888. . . . Termini de garantiaTermini de garantiaTermini de garantiaTermini de garantia    

Des de la data en què es realitza la recepció de les obres, es comença a comptar el termini 

de garantia, que serà de dos any. Durant aquest període, el Contractista es farà càrrec de 

totes aquelles reparacions de desperfectes deguts a defectes. En cap cas la garantia 

cobreix els desperfectes causats per un ús negligent de qualsevol aparell. 

 

1.2.1.2.1.2.1.2.9999. . . . Liquidació finalLiquidació finalLiquidació finalLiquidació final    

Un cop acabades les obres, es realitzarà la liquidació final que inclourà l’import de les 

unitats d’obra realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte. 

  

1.3. Disposicions econòmique1.3. Disposicions econòmique1.3. Disposicions econòmique1.3. Disposicions econòmiquessss        

1.3.1.3.1.3.1.3.1111. . . . Revisió de preusRevisió de preusRevisió de preusRevisió de preus    

Quan les obres es contractin, no s’admetrà la revisió dels preus contractats. No obstant 

això, en períodes en el que hi hagi increments importants en els preus de les nòmines i les 

seves cargues socials, o en la dels materials i transports, s’admetrà que es puguin revisar 

els preus contractats. Totes dues parts acordaran el nou preu unitari abans d’iniciar o de 

continuar l’execució de l’obra on intervingui l’element el preu en el mercat del qual ha 

augmentat o disminuït.  
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1.3.1.3.1.3.1.3.2222. . . . Pagament Pagament Pagament Pagament del projectedel projectedel projectedel projecte    

El Propietari efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts. Els 

pagaments es desglossen en: 

1.  El 50% del pressupost a l’acceptació del projecte. 

2.  El 30% a la entrega de la planta. 

3.  El 15% a la posada a punt. 

4.  El 5% al cap de sis mesos de treball normal. 

        

2. 2. 2. 2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARSPLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARSPLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARSPLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS    

2.1. Prescripcions sobre els materials2.1. Prescripcions sobre els materials2.1. Prescripcions sobre els materials2.1. Prescripcions sobre els materials    

2.1.2.1.2.1.2.1.1. Condicions generals 1. Condicions generals 1. Condicions generals 1. Condicions generals     

Tots els materials que s’instal·laran han de ser de primera qualitat, compliran les 

especificacions i tindran les característiques indicades en el Projecte i en la normativa 

vigent. En aquells casos en què així s’hagi establert, els materials instal·lats portaran el 

marcatge CE. 

El transport, la manipulació i la utilització dels materials es farà de manera que no 

alterin les seves característiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves formes o 

dimensions. 

 

2.1.2.  2.1.2.  2.1.2.  2.1.2.  Proves i assajos de materials Proves i assajos de materials Proves i assajos de materials Proves i assajos de materials     

Tots els materials referits en aquest document podran ser sotmesos a les proves o 

assajos necessaris per acreditar la seva qualitat. Les proves o assajos es podran fer a la 

fàbrica d’origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui convenient el 

Director d’Obra. En cas de discrepància, els assajos o les proves s’efectuaran en el 

laboratori oficial que el Director d’Obra designi. 

 

2.1.3.  2.1.3.  2.1.3.  2.1.3.  Àrids per a formigons i morters Àrids per a formigons i morters Àrids per a formigons i morters Àrids per a formigons i morters     

La natura dels àrids i la seva preparació han de permetre garantir l’adequada resistència 

i durabilitat del formigó, així com les restants característiques que s’exigeixin per al seu 

ús. 
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Com a àrids per la fabricació de formigons es poden emprar sorres i graves existents en 

jaciments naturals, matxucats o altres productes que s’utilitzin de forma habitual en la 

pràctica. En qualsevol cas, complirà les condicions de la Instrucció de Formigó 

Estructural (EHE). 

Els àrids utilitzats compliran amb les limitacions de grandària fixades en l’EHE. 

 

2.1.4.  2.1.4.  2.1.4.  2.1.4.  Aigua per a amassament de formigons i morters Aigua per a amassament de formigons i morters Aigua per a amassament de formigons i morters Aigua per a amassament de formigons i morters     

L’aigua per a l’amassament de formigons i morters, a més de les prescripcions que fixa 

l’EHE, haurà de complir amb les següents: 

• pH superior a 5, segons UNE 7234:71 

• Substàncies solubles inferiors a 15 g/l, segons UNE 7130:58 

• Sulfats inferiors a 1 g SO4/l, segons assaig UNE 7131:58 

• Ió clor per a formigó amb armadures, inferior a 6 g/l, segons UNE 7178:60 

• Greixos o olis de qualsevol classe, inferiors a 15 g/l, segons UNE 7235 

• Absència absoluta de glúcids, segons assaig UNE 7132:58 

 

2.1.5.  2.1.5.  2.1.5.  2.1.5.  Additius per a formigons i mortersAdditius per a formigons i mortersAdditius per a formigons i mortersAdditius per a formigons i morters    

Els additius que s’utilitzin per a millorar la impermeabilitat del formigó hauran de 

complir amb els límits fixats en l’EHE. 

 

2.1.6. 2.1.6. 2.1.6. 2.1.6. Ciment per a formigons i mortersCiment per a formigons i mortersCiment per a formigons i mortersCiment per a formigons i morters    

El ciment per a formigons es podrà emmagatzemar en sacs o a granel. En el primer cas, 

el magatzem protegirà contra la intempèrie i la humitat, tant del sòl com de les parets. Si 

s’emmagatzema a granel, no es podran barrejar en un mateix lloc ciments de diferents 

qualitats i procedències. 

S’exigirà al Contractista la realització d’assaigs, d’acord amb la normativa vigent i en 

laboratoris oficials, que demostrin que els ciments compleixen amb les condicions 

exigides.  
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2.1.7.  2.1.7.  2.1.7.  2.1.7.  Acer laminat d’alta adherència en rodons per a armaduresAcer laminat d’alta adherència en rodons per a armaduresAcer laminat d’alta adherència en rodons per a armaduresAcer laminat d’alta adherència en rodons per a armadures    

S’acceptaran acers d’alta adherència que portin el segell de conformitat emès per un 

organisme homologat. Aquests acers vindran marcats de fàbrica amb senyals indelebles 

per a evitar confusions en el seu ús. No presentaran ovals esquerdes, bufats, ni minves 

de secció superiors al 5%.  

Per a la resta de propietats, es tindran en compte les que fixa l’EHE. 

 

2.1.8. 2.1.8. 2.1.8. 2.1.8. Bigues d’aBigues d’aBigues d’aBigues d’acer laminat cer laminat cer laminat cer laminat     

L’acer utilitzat en els perfils d’acer laminat serà el S275JR establert en la norma UNE EN 

10025.  

Els perfils vindran amb la seva corresponent identificació de fàbrica, amb senyals 

indelebles per a evitar confusions. No presentaran ni esquerdes, ni ovals, ni bufats ni 

minves de secció superiors al 5%. 

    

2.1.9. 2.1.9. 2.1.9. 2.1.9.     Canonades Canonades Canonades Canonades de PVCde PVCde PVCde PVC----UUUU    

Les canonades de PVC-U seran perfectament llises, de secció circular i ben calibrada. No 

s’admetran els que presentin ondulacions o desigualtats a 5 mm, ni rugositats de més de 

5 mm de gruix.  

La tolerància admesa per als diàmetres superiors ha de ser inferior al 5%. Les mesures 

han de coincidir amb les que consten als Plànols del Projecte. 

Els trams de canonades es tallaran a les dimensions exactes i s’utilitzaran els accessoris 

corresponents per als canvis de direcció i acoblament. 

 

2.1.10. 2.1.10. 2.1.10. 2.1.10. Dipòsits de pDipòsits de pDipòsits de pDipòsits de polièster olièster olièster olièster     

Els dipòsits es realitzaran amb polièster. Es fabricaran a partir de les mides estipulades 

al document 2. Plànols. Han d’incloure’s les brides estipulades fabricades en PVC. 
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2.1.11. 2.1.11. 2.1.11. 2.1.11. Productes químicsProductes químicsProductes químicsProductes químics    

S’utilitzaran els reactius especificats a l’estat d’amidaments amb la riquesa estipulada. 

En cap cas es pot utilitzar altres reactius diferents als especificats o amb riqueses 

diferents.    

Si per causa major ha d’utilitzar-se un reactius diferents, es necessari consultar-ho amb 

el projectista per a la seva supervisió. 

 

2.1.12. 2.1.12. 2.1.12. 2.1.12. Altres materials Altres materials Altres materials Altres materials     

La resta de materials que s’usin en l’obra i dels que no es detallen les condicions, han de 

ser de primera qualitat. 

 

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Recomanacions per Recomanacions per Recomanacions per Recomanacions per a l’execució a l’execució a l’execució a l’execució del projectedel projectedel projectedel projecte    

2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1.     Excavació Excavació Excavació Excavació     

L’excavació continuarà fins arribar a la profunditat prefixada o fins que s’obtingui una 

superfície neta i ferma, a nivell o esglaonada, segons s’ordeni. Això no obstant, la 

Direcció Facultativa podrà modificar la profunditat, si a la vista de les condiciones del 

terreny així ho considerés oportú per aconseguir una fonamentació satisfactòria. 

Si es necessari es permet en qualsevol moment la col·locació d’apuntalaments, 

estintolaments i proteccions superficials del terreny. 

Hauran d’adoptar-se totes les mesures necessàries per a evitar l’entrada d’aigua, 

mantenint lliure de la mateixa la zona d’excavació, col·locant-hi els atalls, drenatges, 

proteccions, cunetes, canaletes i conductes de desguàs que calgui. 

En el cas de terrenys que es puguin meteoritzar o erosionar pel vent o la pluja 

l’excavació mai romandrà obertes més de 8 dies, sense que siguin protegides o bé 

s’hagin acabat els treballs. 

Mentre no s’efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de la rasa, es 

conservaran els apuntalaments i estintolaments que hagin estat necessaris, així com les 

tanques, tancaments i la resta de mesures de protecció. 

Els productes resultants de l’excavació de les rases, que siguin aprofitables per a un 

rebliment posterior, es podran reutilitzar. 
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2.2.2.  2.2.2.  2.2.2.  2.2.2.  FormigFormigFormigFormigóóóó    

El Contractista ha d’efectuar l’estudi granulomètric dels àrids, dosificació d’aigua i 

consistència del formigó d’acord amb els mitjans i posada en obra que s’utilitzin en cada 

cas, i sempre complint allò prescrit en l’EHE. 

En la confecció i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals 

de l’EHE. 

La planta formigonera haurà de realitzar una mescla regular i íntima dels components 

proporcionant un formigó de color i consistència uniforme. 

Com a norma general, no ha de transcorre més d’una hora entre la fabricació del 

formigó, la seva posada en obra i la seva compactació. 

Durant el primer període d’enduriment, el formigó se sotmetrà a un procés de curació 

segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 

En qualsevol cas, s’haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar totes les causes ja 

siguin externes, sobrecàrrega o vibracions que puguin provocar la fissuració de 

l’element formigonat.  

 

2.2.3.  2.2.3.  2.2.3.  2.2.3.  ArmaduresArmaduresArmaduresArmadures    

Totes les operacions de col·locació, recobriment i empalmament d’armadures 

s’efectuaran d’acord amb l’EHE.  

 

2.2.4.  2.2.4.  2.2.4.  2.2.4.  Estructures d’acerEstructures d’acerEstructures d’acerEstructures d’acer    

Les condicions prèvies per a l’execució de les estructures d’acer són que: 

• Es comprovarà el treball de soldadura de les peces compostes realitzades al 

taller. 

• Les peces estaran protegides contra la corrosió amb pintures adequades. 
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Els components de l’estructura d’acer són: 

• Perfils d’acer laminat 

• Perfils conformats 

• Xapes i platines 

 

En primer lloc, es netejaran les restes de formigó o d’altres substàncies de les superfícies 

en les que s’ha de fer el replantejament i la soldadura de les arrancades. En segon lloc, es 

marcaran els eixos de replantejament. 

S’utilitzaran falques, estintolaments, perns, serjants i qualsevol altre mitjà que asseguri 

l’estabilitat durant el muntatge. 

Les peces es tallaran amb oxitall o amb serra radial. S’accepta l’ús de cisalles per a tallar 

xapes. Els talls no poden presentar irregularitats ni rebaves. 

No es realitzaran les unions definitives fins haver comprovat la perfecta posició de les 

peces. 

Per a les unions mitjançant soldadura s’admeten els següents procediments: 

• Soldadura elèctrica manual, per arc descobert amb elèctrode revestit. 

• Soldadura elèctrica automàtica, per arc en atmosfera gasosa. 

• Soldadura elèctrica automàtica, per arc submergit. 

• Soldadura elèctrica per resistència. 

Per a la soldadura haurà de tenir-se en compte que: 

• Es prohibeix qualsevol refredament anormal de les soldadures per ser 

excessivament ràpid. 

• Els elements soldats per a la fixació provisional de les peces s’eliminaran 

curosament amb bufador, però mai a cops. Les restes de soldadures s’eliminaran 

amb radial o llima. 

• Una vegada inspeccionada i acceptada l’estructura es procedirà a la seva neteja i 

protecció antioxidant, abans de, per últim, pintar-la. 
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2.2.5.  2.2.5.  2.2.5.  2.2.5.  Muntatge de peces de PVCMuntatge de peces de PVCMuntatge de peces de PVCMuntatge de peces de PVC    

Per al muntatge de les peces de PVC se seguiran les recomanacions especificades al 

catàleg del fabricant Fig. 1. 

 

Figura 1. Recomanacions per al muntatge de peces de PVC  



 


