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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA CIVIL 
CORRESPONENT AL PROJECTE MODIFICAT DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE ALS CARRERS 
DEL NUCLI ANSELM CLAVÉ DE VILANOVA I LA GELTRÚ (P-190.1.2 Modificat). 
 

1. GENERALITATS. PROJECTE. 

 
El present Plec de Prescripcions Tècniques per a la execució de les obres, que formarà part del Contracte 
de la Empresa constructora, té la finalitat d’orientar i recolzar, mitjançant una sèrie d’indicacions i 
prescripcions a la mateixa per tal que dugui a terme les tasques que li pertoquen, d’acord amb l’encàrrec 
que se li ha adjudicat. 
 
Aquest encàrrec compren la totalitat dels treballs i serveis a realitzar per la constructora, entenent que es 
parla només de la partida d’obra civil i d’acord amb les prescripcions que s’estableixen en aquest Plec, 
perquè s’assoleixin els requisits necessaris per a la correcta i complerta execució de les obres 
corresponents al Projecte Executiu. 
 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, S.A.M. es reserva la facultat d’intervenir, supervisar i 
aprovar en tot moment el curs dels treballs, fer suggeriments o exigir la utilització de determinats mètodes, 
procediments o sistemes de control de gestió. Aquesta intervenció serà coordinada directament per la 
Direcció Facultativa DF (Normalment assumida pel Departament de Projectes i Obres de la COMPANYIA 
D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ) qui farà el  seguiment, control i supervisió dels treballs d’assistència 
tècnica contractats per a les obres de l’obra civil del projecte de millora de les xarxes d’abastament d’aigua 
del Barri de Mar. 
 
La DF introduirà les modificacions i aplicarà les instruccions derivades de l’exercici per part de la 
Companyia de les seves atribucions.   
 

2. L’EMPRESA CONTRACTISTA. ABAST DE LES TASQUES A REALITZAR. 

 
L’empresa contractista té com a objecte la realització de les següents tasques: 
 

- Execució de l’obra amb màxima fidelitat al projecte, a les modificacions e indicacions aprovades 
per la COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, S.A.M., vetllant per la qualitat en la 
execució dels treballs que se’n derivin. 

- Vetllar per la seguretat de les obres des del seu inici i fins a la seva recepció redactant el seu Pla 
de Seguretat i Salut i acomplint-ne estrictament les seves indicacions un cop aquest hagi estat 
aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra.  

- Intervenció en el replanteig d’obres, en la recepció i en l’informe final del període de garantia. 

- Informar sobre qüestions tècniques, de qualitat i de seguretat, en relació amb el projecte 
constructiu o de les obres, sempre que la DF o la COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
S.A.M. així ho requereixi. 



 

 

- Participar a les decisions de modificació de projecte, si es el cas. 

- Assistir a les visites d’obra a les que se la convoqui i promoure, a més, totes aquelles que consideri 
adients a les responsabilitats del seu encàrrec. 

- Assistir a les reunions per tractar temes de projecte o obra que poguessin afectar en el seu 
desenvolupament a institucions o persones. 

- Verificar com a primer responsable, la qualitat tècnica, formal i de seguretat de les obres en tots 
els seus aspectes. 

- Redactar un pla de treball per les tasques a realitzar. 
 
Per altra banda, en tot moment la DF i COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, S.A.M. treballarà 
en una relació mútua de cooperació amb la constructora, intercanviant tota la informació disponible i 
adoptant conjuntament totes les decisions que convinguin per poder aconseguir la qualitat funcional, 
formal i constructiva. 
 
Els informes, aclariments o desenvolupament de detalls del projecte constructiu necessaris pel normal 
funcionament de l’obra, hauran de ser complimentats a la major brevetat per la DF i quedaran reflectides 
a les actes de visita d’obra. 
 

3. CONDICIONS DE CARÀCTER TÈCNIC A SEGUIR PER PART DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA. 
Seguiment del Plec de Condicions Tècniques de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú 
S.A.M, 

 

3.1.  EXCAVACIONS 

 
Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per obrir les rases a on s’ha instal·lar les canonades.  
Comprèn les següents operacions: 
 

- Excavació, amb els sistemes i mitjans que es determinin segons el tipus de terreny. 
- Extracció i abassegament dels materials a peu de rasa o en les proximitats. 
- Estrebat i/o esgotaments en cas de ser necessari. 
- Refí de talussos i fons d’excavacions. 

 
S’haurà d’estrebar totes aquelles rases que per la naturalesa del terreny i la profunditat de l’excavació 
siguin susceptibles de presentar despreniments i sempre d’acord amb la normativa de seguretat vigent i 
les instruccions del coordinador de seguretat i salut durant l’execució de les obres. 
 
En cap cas el personal de muntatge de la COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, S.A.M. directe 
o subcontractat accedirà a una rasa que, a judici del tècnic supervisor, presenti perill per als mateixos, 
prenent-se en cada cas les mesures correctores que es determinin. 
 
Un cop efectuat el replantejament de les rases, l’excavació continuarà fins a assolir la profunditat 
assenyalada als plànols i de forma que s’obtingui un fons de rasa uniforme.  El tècnic supervisor de la 



 

 

Companyia  podrà modificar la rasant del fons de rasa si, a la vista de les condicions del terreny, ho estima 
necessari a fi d’assegurar un recolzament o fonamentació satisfactori de les canonades. 
 
Quan aparegui aigua a les rases, d’origen freàtic, de pluja o de qualsevol altre, es disposaran els mitjans 
d’esgotament necessaris per a tal de executar la instal·lació en sec. 
 
Els fons d’excavació es netejaran de tot material solt o flonjo.  Les crestes i pics existents en els fons 
d’excavació en roca s’hauran de regularitzar.  Quan els fons d’excavació recolzin sobre materials 
meteoritzables, l’excavació dels últims 30 cm no s’efectuaran fins al moment de construir-los. 
 
La canonada s’instal·larà a una profunditat adequada per a protegir-la de les temperatures extremes i per 
a que les càrregues mòbils que accidentalment pugessin passar per sobre del tub es distribueixin 
suficientment per la massa de terres que la recobreix. La profunditat mínima en calçada és de 1,00 metres 
per sobre de la generatriu superior de la canonada. Quan la canonada s’instal·li en voreres la profunditat 
mínima serà de 0,50 metres per sobre de la generatriu superior. 
 
 

3.2. AMPLADA DE RASA 

 
La rasa pot ser tant estreta com permeti el diàmetre de la canonada, caldrà afegir 200 mm per banda per 
a permetre la compactació mecànica de la sorra de replè lateral del tub, per tant, serà igual al diàmetre 
de la canonada més 400 mm. 
 
La rasa mínima tindrà una amplada de 500/600 mm., però en cas de treballs de poca profunditat i petit 
diàmetre, la Companyia podria autoritzar, d’acord amb els criteris de la Direcció Facultativa de les Obres, 
rases de diàmetre lleugerament inferior.  
 
En el cas de rases compartides amb altres serveis, la distància mínima de separació entre conductes de 
diferents serveis, serà la definida per la normativa vigent, però, en tot cas, i com a mínim, la separació serà 
de 30 cm. 
 
El Promotor o Contractista haurà de sotmetre a l’aprovació per escrit de la Companyia, les rases 
compartides amb d’altres serveis, facilitant plànols i seccions de com es garanteixen aquestes distàncies 
mínimes obligatòries.  En casos de paral·lelisme de serveis que no puguin respectar les distàncies mínimes, 
la Companyia establirà mesures de seguretat, obligatòries de complir per part del Promotor o Contractista. 
 

3.3. REBLERT DE RASA. MATERIALS APROPIATS PER EL REBLIMENT DE RASES 

 
CONDICIONS GENERALS 
 
Els materials apropiats per a subbases i rebliments fins a 20 cm. per damunts de les canonades, hauran de 
ser sols fins o sorres seleccionades i netes, sense restes vegetals de cap tipus ni runes o similars. 
 



 

 

El reompliment de la part superior de la canonada, una vegada s’ha col·locat la cinta canalitzadora o 
localitzadora, es farà amb terra piconada per tongades de 20 cm. de terra, exempta d'àrids superiors a 60 
mm., fins a 20 cm. de la rasant del carrer. L'últim tram de 20 cm. es reomplirà de formigó en massa, de 
resistència mínima 150 Kg/cm2. 
 
MATERIALS ACCEPTABLES 
 
Els sols que no siguin qualificats com a ‘’materials no apropiats’’ definits expressament al punt “MATERIALS 
INADEQÜATS” d’aquest document , seran definits com materials apropiats i es podran utilitzar a les feines 
de rebliments, subjectes a les limitacions especificades.  Podran, però, utilitzar-se alguns materials 
qualificats com a no apropiats si es barregen convenientment amb materials apropiats per a formar un 
compost estable, a judici del director de les obres. Els materials apropiats es podran obtenir de les 
excavacions efectuades a l’obra, processats o sense, i de préstecs. 
 
DEFINICIÓ I DESIGNACIÓ DE TIPUS DE MATERIALS APROPIATS 
 
Tipus A: Roca triturada, grava o sorra amb el 100% que passa pel tamís UNE 25 mm i té un valor equivalent 
de sorra no menor de 50. 
 
Tipus B: Roca triturada, grava o sorra amb el 100% que passa pel tamís UNE 12,5 mm i té un valor 
equivalent de sorra no menor de 50. 
 
Tipus C: Sorra amb el 100% que passa pel tamís UNE 10 mm i al menys el 90% passa pel tamís UNE 5 mm i 
té un equivalent de sorra no menor de 30. 
 
Tipus D: Roca triturada o grava amb el 100% que passa pel tamís UNE 25 mm i no més del 10% passa pel 
tamís UNE 5 mm. 
 
Tipus E: Roca triturada o grava amb el 100% que passa pel tamís  UNE 12,5 mm i no més del 10% passa pel 
tamís UNE 5 mm. 
 
Tipo F: Roca triturada o grava que compleix els requisits de la següent gradació: 
 

 
Mida del Tamís 

 
Percentatge que 

passa 
 

50 mm   UNE 50 mm 
 

100 
 

40 mm   UNE 40 mm 
 

94  -  96 
 

25 mm   UNE 25 mm 
 

20  -  40 
 

20 mm   UNE 20 mm 
 

4  -  8 

 
Tipus G:   Material bàsic agregat de roca triturada que es pugui compactar fàcilment en afegir-li aigua i 
piconar-lo per a formar una base ferma i estable per a  paviments. Opcionalment el Contractista podrà 



 

 

usar la gradació per a la mida màxima de 40 mm o la mida màxima de 20 mm. El valor equivalent de sorra 
no serà menor de 22 i el material haurà de complir els requisit de la següent gradació: 
 
 

 
Mida del Tamís 

 
Percentatge que passa 

 
Màx. 37 mm 

(1 ½ polzades) 

 
Màx.  19 mm 

(3/4 de polzada) 
 

40 mm   UNE 40 mm 
 

90  -  100 
 

--- 
 

25 mm   UNE 25 mm 
 

--- 
 

100 
 

20 mm   UNE 20 mm 
 

50  -  85 
 

90  -  100 
 

 5 mm   UNE   5 mm 
 

25  -  45 
 

35  -  55 

 
0,63 mm   UNE 0,63 mm 

 
10  -  25 

 
10  -  30 

 
0,80 mm   UNE 0,80 mm 

 
2  -  9 

 
2  -  9 

   
 
Tipus H: La roca per a drenatge (material filtre) haurà de ser roca triturada o grava, dura lliure de materials 
susceptibles de desintegrar-se o descompondre’s sota l’acció alternativa de mullat i assecat. El material 
haurà de  posseir una classificació uniforme i deurà complir els requisits de la gradació següent: 
 

 
Mida del Tamís 

 
Percentatge que 

passa 
 
25 mm   UNE 25 mm 

 
100 

 
20 mm   UNE 20 mm 

 
90  -  100 

 
10 mm   UNE 10 mm 

 
40  -  100 

 
 5 mm   UNE   5 mm 

 
25  -  40 

 
2,5 mm   UNE 2,5 mm 

 
18  -  33 

 
0,63 mm   UNE 0,63 

mm 
 

5  -  15 
 
0,32 mm   UNE 0,32 

mm 
 

0  -  7 
 
0,08 mm   UNE 0,08 

mm 
 

0  -  3 

 

La roca per a  drenatge (material filtre) deurà tenir un valor equivalent de sorra no menor de 75. 
Tipus I: Qualsevol altre tipus de material apropiat tal i com aquí es defineix en el paràgraf 5.3.3. 
Tipus J: Material compost de material tipus H, o qualsevol mescla de materials del tipus B,C.G i H, que es 
tracti amb ciment de manera que el contingut de ciment en el material no sigui inferior al 5% en pes, 



 

 

provat amb la norma ASTM D-2901. La resistència última a compressió als 28 dies no haurà de ser inferior 
a 28.1 Kg/cm² provada d’acord amb la ASTM D-1633. 
 Tipus K: Terra de capa vegetal superior apilada, que s’hagi obtingut en obra en excavar el sol fins a una 
profunditat no major de 60 cm. L’excavació del sol haurà de fer-se desprès de que la zona a excavar estigui 
neta de vegetació, i runes, tal com s’ha especificat. 
 
MATERIALS INADEQUATS 
 

A. Es consideraran sols inadequats per a rebliments, aquells que classificats d’acord amb el "Sistema 
Unificat de Classificació de Sols" pertanyin a les classificacions Pt, OH, CH, MH u OL, segons la 
norma ASTM D-2487. 

 
B. A més, qualsevol sol que contingui matèria orgànica, que tingui un límit plàstic menor del 8% 

provat d’acord amb la NLT-106/72 i que contingui més del 25% del material, en pes, que passi 
pel tamís UNE 0.080 mm  d’acord amb els requisits de la norma NLT-152/72; o qualsevol sol que 
no pugui compactar-se el suficient, per a obtenir el percentatge especificat de densitat màxima 
per a l’ús al que se’l destina, seran classificats com a materials inadequats. 

 
ÚS DELS MATERIALS TIPUS PER A REBLIMENTS 
 

A. El Contractista haurà  de utilitzar els  materials tipus aquí designats, per a tots els  rebliments  
descrits en aquesta Especificació. 

 
B. Els tipus de material per a rebliments s’utilitzaran d’acord amb les condicions següents: 

 
1. Els rebliments per a "llit de recolzament i zones de tub’’  d'alçada 10 cm. per sota generatriu 

inferior de canonada i fins a 15 cm per sobre de generatriu superior per la canonada de fosa 
i 20 cm. per la de polietilè.  Estaran compostos pels següents materials, d’acord amb la 
naturalesa i revestiment dels tubs. 

 
a) Per a tubs amb recobriment de morter de ciment i per a tubs de formigó, s’usaran els 

materials tipus A,B,C,D ó E, en el rebliment en "zona de tub" tal com sigui d’aplicació 
per a tubs flexibles o tubs rígids, segons s’indicarà als plànols. 

b) Per a tubs recoberts els quals el revestiment extern no sigui de morter s’usarà el material 
tipus C per a rebliment de "zones de tub". 

 
2. El rebliment per a la "zona de rasa" de tubs  serà tipus I o qualsevol 

altre tipus de A fins a  H, o qualsevol barreja d’ells, amb la limitació 
de grandària màxima a 25 cm (10"). 

 
3. El material per al rebliment final de rasa sota àrees pavimentades 

serà del tipus G.  
 

4.El rebliment de rases i el rebliment final per als tubs sota estructures, serà el mateix material 
que s’usa a la "zona de tub", excepte a on els Documents del Contracto requereixin 



 

 

rebliment de formigó. 
 

5. El rebliment que s’usa per a reomplir "Excavació en Excés" de rases de tubs serà material 
Tipus F, quan a la rasa hi hagi presència d’aigua o sota nivell freàtic, i el mateix material que 
s’usa per a rebliment de la "Zona de Tubs" si la rasa no es troba en les condicions anteriors. 

 
6. Allí a on ho requereixin els plànols, la graveta serà material Tipus E. 

 

3.4. CINTA DE SENYALITZACIÓ  

 
Per sobre de la sorra de la zona de tub i en cas de fosa dúctil es col·locarà una  cinta de senyalització de 
color blau amb la inscripció "Aigua potable". Per la resta de materials es col·locarà una cinta igual a 
l’anterior però aquesta ha de disposar de fil metàl·lic a fi de poder realitzar localitzacions ràpides de les 
canonades. 
 
Altres canonades de la urbanització, be siguin per reg o per d’altres serveis, hauran de portar cinta de 
senyalització de color verd i retolades com “Aigua no potable” 
 

3.5. ANCORATGES 

 
Els accessoris com tes, colzes, vàlvules, taps, reduccions, boques de reg, etc., s’ancoraran amb daus de 
formigó, que seran en massa o armat, segons les instruccions que doni la direcció d’obra i el tècnic 
supervisor de la Companyia.   
 
El Promotor presentarà detall de criteris i càlculs així com les dimensions resultants dels ancoratges, per 
la verificació i aprovació escrita dels tècnics de la Companyia. 
 

3.6. ARQUETES PER VALVULERIA 

 
Tots els elements com vàlvules de comporta, vàlvules reguladores de pressió, ventoses, descàrregues 
s’instal·laran dins d’una arqueta d’obra de dimensions aprovades en cada cas per la Companyia. Les 
vàlvules de comporta, excepte en el cas d'hidrants, es poden instal·lar també soterrades amb eix 
telescòpic. El caputxó o el volant de l'eix anirà dins d’una trapa de registre. 
 
Quan s’instal·lin dins d’una arqueta d'obra, el marc i la tapa seran de fosa dúctil revestits de pintura 
bituminosa o epoxy de color negre. La classe serà (UNE-EN 124) Tipus B 125:  Voreres i zones per a vianants 
i D 400 pel calçada amb tràfic rodat. Anirà marcat segons norma UNE-EN 124.  
 
En el cas que formi part d'una instal·lació de protecció d’incendis, complirà a més les característiques que 
especifiqui la normativa vigent que li afecti. Les tapes ubicades a la calçada (Classe D 400) disposarà d'una 
junta d’insonorització. La tapa haurà de ser desmuntable. 
 



 

 

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs especificats a la 
norma UNE-EN 124, 
 

4. DOCUMENTACIÓ BASE 

 
La documentació que haurà de prendre com a base la Empresa Constructora per tal de desenvolupar els 
treballs serà la següent: 
 

 Els plànols del Projecte vigent 

 El Plec de Condicions Tècniques 

 El Pressupost i el termini d’execució contractats 

 Les normes i Instruccions complementaries que la COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, S.A.M. estableixin en cada cas. 

 
Tots els documents hauran de ser idonis i complerts per al seu objectiu, abans de ser adoptats com a 
documents d’obligat compliment. 
 

5. CONSIDERACIONS GENERALS 

 
Pertoca al Contractista dur a terme tots els treballs necessaris  per a l’execució de les obres adjudicades. 
 
Entre els treballs del Contractista cal destacar: 
 

 El replantejament de les obres  

 La programació dels treballs i l’elaboració dels plànols de detall necessaris. 

 La comprovació de les característiques geomètriques de l’obra executada. 

 La localització i l’adquisició dels materials que compleixin amb les condicions prescrites (i la seva 
comprovació) 

 Confeccionar els plànols “As Built” en cas que es requereixi. 
 
La funció a desenvolupar pel Contractista, ha de consistir en programar l’obra, portar-la a terme, ajudant 
a la DF per que es facin les obres tal com estan definides, resolent les qüestions que es plantegin i, en cas 
de dificultats, aportar les mesures que considerin necessàries. 
 
Entre les comeses pròpies del Contractista, es poden anomenar: 
 

 La interpretació tècnica, funcional i estètica del Projecte, considerant també els aspectes 
econòmics i de terminis d’execució. 

 Proposar a la DF o a la COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, S.A.M. les modificacions 
d’obra que estimi convenients. 

 Assegurar la entrega de tota la documentació necessària pel Control de Qualitat. 
 



 

 

6. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut formarà part de la DF i haurà de disposar de la titularitat adient. Les 
seves funcions son: 
 

 L’aprovació del Pla de Seguretat i Salut presentat pel contractista. 

 Vigilar el compliment del Pla de Seguretat i Salut, sent-ne també responsable la DF, i es deixarà 
constància del seu seguiment al llibre d’incidències de les anomalies detectades, comunicant-ho 
alhora a COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, S.A.M. 

 Totes les tasques i gestions necessàries relatives al compliment de la normativa vigent en matèria 
de Seguretat i Salut. 

 

7. FINAL D’OBRA 

 
Al final de les obres, la DF desenvoluparà les comeses següents: 
 

 Recepció de les obres (prèvia preparació de la informació d’estat i condicions d’aquestes obres a 
aportar per la DF a l’acte d’aquesta recepció). 

 
Per dur a terme la Recepció prèvia, caldrà: 
 

 Que els treballs objecte del Contracte d’obres estiguin acabats completament i acceptats per la 
DF. La DF no acceptarà cap unitat d’obra acabada, fins que no s’hagi fet la comprovació 
geomètrica, realitzant-se les proves que pertoquin en cada cas, tingui constància del compliment 
del prescrit al Plec de Prescripcions del Projecte d’acord amb el control de qualitat dut a terme, i 
se li hagi lliurat la informació complerta que hagi requerit al Contractista. 

 Supervisió dels plànols “as Built” 
 
Tots aquests requisits s’hauran de complir per que el Contractista pugui recuperar la fiança. 
 
  



 

 

ANNEX NÚM. 1  

Sol·licito em sigui lliurada una còpia en suport informàtic format Autocad del Projecte de l’obra civil per la 
renovació de la xarxa d’aigua potable als carrers del nucli Anselm Clavé  (P-190 1.2 Modificat),  de Vilanova 
i la Geltrú.  

En/Na   , amb DNI núm.  , en nom propi, o com a representant de L’empresa  , amb 
domicili a  , i codi d'identificació fiscal núm.  prenc part la licitació per procediment negociat 
per CONTRACTE DE L’OBRA CIVIL PEL PROJECTE MODIFICAT DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA 
POTABLE ALS CARRERS DEL NUCLI ANSELM CLAVÉ DE VILANOVA I LA GELTRÚ (P-190.1.2 Modificat).  

Assabentat de les condicions tècniques, econòmiques i generals que regeixen la seva contractació, i 
manifestant que em trobo en plena possessió de la meva capacitat jurídica i d'obrar, per a tal efecte faig 
constar que:  

L'empresa a la qual represento es conscient que aquesta informació es confidencial i es compromet a no 
fer copies de la mateixa ni lliurar copia d'aquesta informació a persones externes que puguin fer un us 
inadequat de la mateixa. Aquesta informació servirà única i exclusivament per la elaboració i estudi de la 
proposta tècnica per prendre part al concurs públic per l'adjudicació del contracte de manteniment de la 
xarxa de sanejament de Vilanova i la Geltrú.  

Per que així consti signa el present document.  

(Data i signatura de la persona licitadora).  


