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 CAPÍTOL I: GENERALITATS 

 
 

1. DEFINICIÓ, ÀMBIT D’APLICACIÓ 

1.1. Definició. 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars té per objecte estructurar l’organització 
general de l’obra, fixar les característiques dels materials a utilitzar, establir les condicions 
que té que complir el procés d’execució de l’obra i organitzar la forma en que s’han de 
realitzar els amidaments i abonaments de l’obres. 

1.2. Àmbit d’aplicació. 

El present Plec de Condicions Tècniques Particulars serà d'aplicació a les obres definides en 
el "Projecte de remodelació de les instal·lacions d’enllumenat exterior de l’Av. d’Eivissa i al 
carrer Menorca al T.M. de Badia del Vallès.” 

1.3. Altres instruccions, normes i disposicions aplicables. 

El Plec de Condicions Tècniques Particulars es completa i complementa amb els següents 
documents, sempre que no modifiquin ni s’oposin al que en el s’especifica. 
 
Documents del Projecte 
 
* Plànols del Projecte: Defineixen l'obra que s'ha de realitzar. En cas de contradicció 

entre els Plànols i el Plec de Condicions Tècniques Particulars, preval el que prescriu 
aquest darrer. 

* Pressupost del Projecte: En aquest es mesura i valora l'obra, la qual s'ha d'ajustar al 
Quadre de Preus unitaris del Projecte. 

 
Contractació 
 
* Llei de Contractes del sector públic. Llei 30/2007 de 30 d’octubre. 
* Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Decret 179/1995 de 13 de 

juny. 
* Llei de la subcontractació. Llei 32/2006 de 18 d’octubre. 
* Reial Decret regulador de la subcontractació. Reial Decret 1109/2007 de 24 d’agost. 
 
General 
 
* Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.). 
* Codi Tècnic de l’edificació. CTE. Reial Decret 314/2006 de 17 de maig. 

* Llei de l’obra pública. Llei 3/2007 del 4 de juliol. 
* Condicions bàsiques d’accessibilitat. Reial Decret 505/2007 de 20 d’abril. 
* Normes UNE. Instruccions de l'Institut Nacional de Racionalització i Normalització. 
* Recomanacions i normes de l' Organització Internacional de Normalització (I.S.O.). 
* Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG-3). 

Aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1976 (BOE 7 de juliol de 1976) i 
modificacions aprovades posteriorment. 

 
Seguretat i Salut 
 
* Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
* R.D. 1627/1997 pels que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 

a les obres de construcció. 
* Mesures per a promoure la millora de la seguretat. Directiva 89/391/CEE 
* Protecció de la maternitat i al tractament de les relacions de treball temporal i en 

empreses de treball temporal. Directives 92/85/CEE, 94/33/CEE i 91/383/CEE 
* Conveni 155 de la OIT sobre seguretat i salut dels treballadors i medi ambient de 

treball. 
* Seguretat de màquines. Directives 89/392/CEE, 91/368/CEE i R.D. 1435/1992 
* Equips de protecció individual. Directiva 89/656/CEE i R.D. 1407/1992 
* Reglament dels serveis de prevenció. R.D. 39/1997 i R.D.780/1998 que modifica 

articles del R.D. 39/1997 
* Capítols no derogats de la Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball 

(títol II) 
* Estatut dels treballadors 
* Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants. B.O.E. 12/02/1992 
* Protecció operacional de treballadors externs amb risc d’exposició a radiacions 

ionitzants  per intervenció per intervenció en zona controlada. R.D. 413/1997 
* Disposicions mínimes en matèria de senyalització seguretat i salut en el treball. 

R.D. 485/1997 
* Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. R.D. 486/1997 
* Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de 

càrregues que impliquin riscos, en particulars dorsolumbars pels treballadors. R.D. 
487/1997 

* Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que 
inclouen pantalles de visualització. R.D. 488/1997 

* Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents 
biològics durant el treball. R.D. 664/1997 

* Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents 
cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 

* Proteccions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors 
de equips de protecció individual. R.D. 773/1997 

* Disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels 
equips de treball. R.D. 1215/1997 
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* Prescripcions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a obres temporals i 
mòbils. Directiva 92/057/CEE 

* Obligatorietat d’un estudi de seguretat als projectes d’edificació i obres públiques. 
R.D. 555/86 

* Reglament de seguretat industrial 
 
Sanejament 
 
* Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de 

poblacions. Ordre de 15 de setembre de 1986 (B.O.E 23/9/86) 
* Normes A.S.T.M., Standard Especification of Reinforced Concrete Server Pipe. 
* Normes per la redacció de projectes d’aprovisionament d’aigua i sanejament de 

poblacions. 
 
Ciments,  aglomerants i acers 
 
* Instrucció per la recepció de ciments RC-03. Reial Decret 1797/2003 de 26 de 

desembre. 
* Instrucció de formigó estructural (EHE-08). Reial Decret 247/2008 de 18 de juliol. 
* Instrucció per a estructures d'acer, Eduardo Torroja. I.E.M.-62. 
* Recomanacions Internacionals Unificades per al Càlcul i la Execució de les Obres de 

Formigó Armat. (C.E.B.). 
 
Electricitat 
 
* Reglament electrotècnic de baixa tensió. Real Decret 842/2002 de 2 d’agost. (B.O.E. 

núm 224 de 18-9-2002 
*  Reglament de condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques 

d’alta tensió. Reial Decret 223/2008 de 15 de febrer 
* Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals 

elèctriques i centres de transformació R.D. 3275/1982 de 12 de novembre. 
* Ordre TIC 341/2006 de 22 de juliol. 
* Regulació de les activitats de transport, distribució, comercialització, 

subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica. 
Reia Decret 1955/2000 d’1 de desembre. 

* Normes particulars Companyia Subministrament elèctric. 
* Exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats 

límits de tensió. Reial Decret 7/1.988, de 8 de gener del Ministeri d'Indústria i 
Energia (BOE 14-1-88). Ordre de 6-6-89 del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 21-6-
89). Reial Decret 154/1.995, de 3 de febrer (BOE 3-3-95. Correcció d’errades BOE 22-
3-95). Resolució de 24-10-95 de la Direcció General de Qualitat i Seguretat Industrial 
(BOE 17-11-95). Resolució de 20-3-96 de la Direcció General de Qualitat i Seguretat 
Industrial (BOE 6-4-96). Resolució de 11-6-98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (BOE 13-7-98). Resolució de 19-11-01 de la Direcció General de 

Política Tecnològica (BOE 11-12-01). Resolució de 14-10-02 de la Direcció General de 
Política Tecnològica (BOE 5-11-02). Resolució de 7-10-05 de la Direcció General de 
Desenvolupament  Industrial (BOE 10-11-05). 

* Implantació del Document de Qualificació Empresarial per a Instal·ladors. Ordre de 
25-10-1.979 del Ministeri d'Indústria i Energia. Electricitat (BOE 5-11-79). Resolució 
de 6-3-1.980 de la Direcció General de la Energia (BOE 21-3-80). 

* Procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. Decret DIE 
351/1.987, de 23-11. (DOGC 28-12-87). 

* Decret 363/2004 de 24 d’Agost, pel qual es regula el procediment administratiu per 
a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
Regulació del procediment d'actuació del Departament d'Indústria i Energia per a 
l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió mitjançant la intervenció 
de les Entitats d'Inspecció i Control de la Generalitat de Catalunya. Ordre DIE de 14-
5-1.987. (DGGC 12-8-87). Resolució DGSQI, de 4-11-1.988. (DOGC 30-12-1.988). 

* Butlletí de les Instal·lacions Elèctriques. Resolució DGI i M. de 17-7-1-984. (DOGC 
10-11-84) 

* Model del Butlletí d'Instal·lacions Elèctriques. Resolució DGSQI, de 23-12-1.988. 
(DOGC 30-1-89). 

* Control d'Instal·lacions i d'empreses instal·ladores elèctriques per les Entitats 
d'Inspecció i Control de la Generalitat de Catalunya. Protocol de lDGSQI de 16-11-
1987. 

 
Vialitat 
 
* Llei de carreteres 6/2005 de 2 de juny. 
* Instruccions de carreteres (I.C.) 
* Control de qualitat dels materials i unitat d’obra. Decret 77/1984 de 4 de març i 

ordre publicada en el DOG  el 21 de març de 1984 
 
Enllumenat 
 
* Recomanacions sobre l'enllumenat de vies públiques de la Comissió Internacional 

d'Enllumenat. 
* Normes i Instruccions per al Enllumenat Urbà, de l'Institut Nacional d'Urbanització. 
* Reglamento de eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior y 

sus Instrucciones Técnicas complementarias. Real Decreto 1890/2008 del 14 de 
noviembre 

* Dimensionament de canalobres. Reial Decret 2.642/1.985, de 18 de desembre (BOE 
24-1-86. Correcció d’errades BOE 19-3-86). Ordre de 11 de juliol de 1.986 del 
Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 21-7-86). Reial Decret 401/1.989, de 18 d’abril 
(BOE 26-4-89). Ordre de 12 de juny de 1.989 del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 
7-7-86). Ordre de 16 de maig de 1.989 del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 15-7-
89).  

* Instrucció interpretativa de la MI BT 009, del Reglament Electrotècnic de Baixa 
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Tensió, relativa a instal·lacions d'enllumenat públic. (DOGC 5-6-89). 
* Legislació aplicable a bàculs i columnes d'enllumenat exterior i senyalització de 

trànsit. "Especificaciones Técnicas de Candelabros Metálicos" i la seva homologació 
per el MIE (R.D. 2642/85, R.D. 401/89, O.M. de 16.05.89, O.M. de 16.05.89, O.M. de 
16.05.89). 

 
Xarxes de gas 
 
* Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gasosos (B.O.E. 6.12.74) Ordre 

de 18 de novembre de 1974.  
* Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gasosos.  (B.O.E. 8.11.83). Ordre 

de 26 d'octubre de 1983 per la que es modifica l'Ordre del Ministeri d'Indústria de 18 
de novembre de 1974 que aprova el Reglament de Xarxes i Escomeses (B.O.E. 
8.11.83) 

* Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gasosos. Ordre de 6 de juliol de 
1984 per la que es modifica el Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles 
Gasosos aprovat per Ordre de 18 de novembre de 1974 i modificat per Ordre de 26 
d'octubre de 1983 (B.O.E. 23.7.1984) 

* Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gasosos. Correcció d'errates de 
l'Ordre de 26 d'octubre de 1983 per la que es modifica l'Ordre del Ministeri 
d'Indústria de 18 de novembre de 1974  (B.O.E. 23.7.1984) 

 
Xarxa abastament aigua potable 
 
* Llei d’infraestructures hidràuliques de Catalunya. Llei 17/2001 de 31 de desembre.  
* Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua 

potable. Ordre de 28 de juliol de 1.974. 
* Normes particulars Companyia Subministradora 
 
Xarxa telefònica 
 
* Normes particulars Companyia Subministradora 
 
I qualsevol altra disposició legal vigent durant l’obra, tant de l'Estat, com de la Generalitat 
de Catalunya o com de l'Ajuntament de Badia del Vallès. 
Per a l'aplicació i acompliment d'aquestes normes, així com per a la interpretació d'errors o 
omissions continguts a les mateixes, es seguirà tant per part de la Contracta com per la 
Direcció de les Obres, l'ordre de més gran a més petit rang legal de les disposicions que 
hagin servit per a la seva aplicació. 
Serà responsabilitat del Contractista conèixer-les i complir-les sense poder al·legar en cap 
cas que no se li hagi fet comunicació explícita. 

2. DISPOSICIONS GENERALS 

2.1. Personal del Contractista  

El Contractista haurà de presentar a la Direcció de l'obra, en el termini de quinze (15) dies 
hàbils següents a l'adjudicació definitiva de l'obra, una relació del personal que es dedicarà a 
la realització de l'obra, acompanyada del "currículum vitae" del personal titulat. S'exigeix la 
designació d'un Tècnic competent, resident i amb plena dedicació  a l'obra. Qualsevol canvi 
que es produeixi en l'equip es comunicarà a la Direcció de l'Obra amb un mes d'anterioritat. 
El Contractista també haurà de comunicar a la Direcció de l'Obra la relació dels possibles 
subcontractistes i preufetaires, i haurà d'indicar les unitats a encarregar i l'experiència en 
obres similars. El Director de l'Obra tindrà la facultat d'admetre o refusar aquests 
subcontractistes, en el termini de deu (10) dies hàbils a la presentació de la relació. 
El Contractista haurà de designar un representant, nomenat Delegat d'Obra, amb plens 
poders per a responsabilitzar-se directament de l'execució de les obres. Aquest haurà de ser 
un tècnic competent el qual haurà de posseir la formació i experiència professional 
suficient, a criteri del Director de l'Obra. Aquest últim el podrà recusar per mitjà d'una 
al·legació justificada. 
Cap persona de l'equip del Contractista, fins i tot el Delegat, podrà ser substituït sense 
coneixement previ de la Direcció de l’Obra. 
L'incompliment per part del Delegat d'Obra, o de qualsevol persona del seu equip, de les 
ordres de la Direcció Facultativa de l'Obra, de la negativa a subscriure una ordre en Llibre 
d'Ordres, o la negativa a firmar els documents originats pel desenvolupament de les obres 
(com poden ser, parts, amidaments, resultats d'assaigs, etc...) seran fets suficients per exigir 
la seva substitució, per part del Director de l'Obra. 
La Direcció de l'Obra podrà recabar del Contractista la designació d'un nou Delegat i, en el 
seu cas, de qualsevol persona que de ell depengui, quan així ho justifiqui la marxa dels 
treballs. 
Si els terminis parcials corresponents a determinats equips i instal·lacions no s'acomplissin i 
el Director de les Obres considerés possible accelerar el ritme d'aquestes mitjançant la 
contractació d'una quantitat més gran de personal, el Contractista vindrà obligat a 
contractar aquest personal per a recuperar en el possible el retard sobre els terminis 
originals 

2.2. Ordres al Contractista  

Les ordres emanades de la Direcció d’obra es faran en el Llibre d'Obres, o bé en escrit amb 
avís de rebuda per part del Contractista. 
 El llibre d'Ordres s'obrirà en la data de comprovació del replanteig i es tancarà en la 
recepció de l'obra. 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

El present Projecte contempla les obres necessàries per a la realització de les "Projecte de 
remodelació de les instal·lacions d’enllumenat exterior de l’Av. d’Eivissa i al carrer Menorca 
al T.M. de Badia del Vallès.” 
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Les obres queden perfectament descrites a la memòria (i els seus annexos), al document de 
plànols, als preus unitaris (així com indirectament amb els pressupostos parcials) i al present 
plec de condicions, de manera que no s'ha considerat necessari incloure-la en el present 
Plec. 

3.1. Plànols 

A petició de la Direcció de l'Obra el Contractista prepararà tots el plànols detallats que 
cregui necessaris per a l'execució de les obres contractades. Aquests plànols se sotmetran a 
l'aprovació de la Direcció de l'Obra acompanyats, si calgués, per les memòries i càlculs 
justificatius que es requereixin per a la seva millor comprensió. Per altra banda el 
Contractista lliurarà a la Direcció de l'Obra els plànols final d'obra (as built) de l'obra 
executada.  
Tots els costos per a l'elaboració d'aquests plànols aniran a càrrec del Contractista.  

Contradiccions, omissions o errors  

Si la Direcció de l'Obra trobés incompatibilitat en l'aplicació conjunta de totes les limitacions 
tècniques que defineixen una unitat, aplicarà, només, aquelles limitacions que segons el seu 
criteri reportin una qualitat més alta. 

3.2. Documents que es lliuren al Contractista 

El Projecte consta dels següents documents: 
* Document núm. 1: Memòria i annexos 
* Document núm. 2: Plànols 
* Document núm. 3: Plec de Condicions Tècniques Generals i Particulars 
* Document núm. 4: Pressupost. 

4. INICI DE LES OBRES. 

4.1. Comprovació del replanteig  

Efectuada l'adjudicació de l'obra, el Contractista, en presència de la Direcció de l'Obra,  
replantejarà sobre el terreny l'emplaçament exacte de les línies de parcel·la de les finques 
limítrofes. Els vèrtexs de la poligonal que defineixen les línies seran marcats sobre el terreny 
de forma permanent. Es fixarà el lloc on poden ubicar-se les oficines d'obra i els rètols 
informatius de "propaganda" de l'obra. Amb tota la documentació completa del projecte i la 
que li hagin facilitat les diferents companyies de serveis, comprovarà la ubicació aproximada 
dels serveis existents. El Contractista haurà de facilitar tota classe de mitjans, tant humans 
com materials, per efectuar els treballs de replantejament, sent al seu càrrec tots els costos 
que se'n derivin. 

4.2. Programa de treballs 

El Contractista presentarà un Programa de Treballs en el termini d'un mes desprès de 
l'autorització per a iniciar les obres. 
En el Plec de Clàusules Administratives Particulars s'establiran, en el seu cas,  els terminis 

per a l'acabament de les diferents parts fonamentals en què s'ha descompost l'obra. 

4.3. Oficina d'obra del Contractista i de la Direcció d'Obra. 

El Contractista haurà d’instal·lar abans del començament de les obres,  i mantenir durant 
l'execució del Contracte, una "Oficina d'Obra" en el lloc que es consideri més apropiat, 
prèvia conformitat de la Direcció de l’Obra. Igualment instal·larà una caseta o sala 
independent per a la Direcció d'Obra. Els costos que se'n derivin aniran a càrrec del 
Contractista. 
El Contractista haurà de conservar en la seva "Oficina d'Obra" una còpia autoritzada dels 
documents contractuals del projecte base del Contracte i el Llibre d'Ordres. 
El Contractista habilitarà els serveis necessaris per al personal de l'obra, dotats de les 
condicions d'higiene que estableix el Pla de Seguretat i Salut de l'obra i en el seu defecte el 
que estableixin les disposicions vigents. Estarà obligat, també,  a mantenir a l'obra totes les 
mesures necessàries per al decòrum i perfecte estat sanitari de totes les oficines, pavellons i 
les seves rodalies, havent de proveir el subministrament d'aigua potable i electricitat, 
l'evacuació de les aigües residuals, la recollida d'escombraries i la neteja dels lavabos d'ús 
comú, camins, pavellons i altres serveis. 

5. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 

5.1. Replanteig de detall  de les obres 

A banda del que s'esmenta en l'apartat 4.1 "Comprovació del replanteig", el Contractista 
realitzarà tots els treballs topogràfics i operacions necessàries per a traslladar al terreny 
l'obra que s'ha de realitzar. 
El Contractista serà directament responsable dels replantejaments particulars i de detall, i 
haurà de procedir a la realització de tots els plànols necessaris per a la completa definició 
del projecte. 
 
Execució 
Executades les instal·lacions prèvies de l'obra, tales com casetes, etc., d'acord amb el que 
estipula l'article corresponent sobre aquests temes el present Plec de Condicions, i 
netejades les zones d'actuació, s'haurà de procedir per part del Director de l'Obra, en 
presència del Constructor, al replantejament general de l'obra i anivellació del terreny en  
base als plànols de l'obra. En aquest replanteig general es fixarà les cotes del terreny natural 
existent com a base d'amidament dels buidats, explanacions i reblerts. 
Es traçaran , d'acord amb els plànols d'obra, les línies principals de referència (eixos i 
referències) que hauran de servir de base per a traçar els eixos dels elements principals, i 
aquests es referiran a la vegada a la resta d'eixos de rases, murs, etc.. que són necessaris de 
replantejar. Aquests eixos es marcaran amb punts que quedin invariables durant la marxa 
de l'obra. Es determinaran els perfils transversals  del terreny que siguin necessaris per a 
obtenir exactament la quantitat de terra a desmuntar o a reomplir, marcant-se les 
alineacions i rasants en els punts necessaris per a que, amb l'ajut del plànols de detall, pugui 
el Constructor, realitzar els treballs. 
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El Contractista estarà obligat a subministrar tots els utensilis, elements auxiliars i personal 
necessari per a portar a terme aquestes operacions. Mantindrà, conservarà i reposarà les 
estanques i els senyals fent-se responsable directe de qualsevol desaparició o modificació 
d'aquests elements. Tots els costs del replanteig aniran a càrrec del Contractista.  

5.2. Assaigs i proves 

El Contractista haurà de permetre a la Direcció d'Obra l'accés als tallers, magatzems, 
fàbriques, etc. on es troben els materials, així com la realització de totes les proves que la 
Direcció de l'Obra consideri convenient. 
El tipus i nombre d'assaigs mínims a realitzar durant l'execució de les obres, tant en la 
recepció dels materials com en el control de la fabricació i posada en obra, s'ajustarà a allò 
que estableix l'articulat del present Plec de Condicions, o bé a aquell pla de control de 
qualitat que fixi la Direcció d'Obra. No obstant això, la Direcció de l'Obra podrà incrementar 
el nombre d'assaigs a realitzar, o determinar-ne de nous tipus, en benefici d'assolir un millor 
control de qualitat de l'obra projectada. 
L'import d'aquests assaigs s'obtindrà aplicant els preus unitaris contractuals del laboratori 
d'assaig, al qual se l'haurà adjudicat el control de qualitat de l'obra. Aquest import serà amb 
càrrec del Contractista fins un import límit del 1,50 % de l'import d'execució material de la 
licitació.  
Les gestions per a la contractació de l'empresa de control de qualitat la realitzarà el 
Contractista i la Direcció d'Obra, necessitant el vist-i-plau d'aquesta última. Els pagaments a 
l'empresa de control de qualitat els realitzarà el Contractista i aquest donarà facilitats a la 
Direcció de l'obra per a comprovar que aquests pagaments es realitzen sense retard. Tant 
l'empresa de control de qualitat com el Contractista lliuraran a la Direcció de l'Obra les 
factures abonades. En el cas que es produïssin retards en el pagament del control de 
qualitat per causes imputables al Contractista, l'Administració contractant té la potestat de 
retenir algunes de les certificacions de l'obra i/o imposar una sanció. 
 L'empresa de control de qualitat haurà de lliurar directament a la Direcció de l'Obra (p.e. 
mitjançant fax) i en el mateix dia que s'han fet els assaigs, còpia dels resultats obtinguts. 
Més endavant, en el termini d'un mes, l'empresa de control de qualitat lliurarà a la Direcció 
de l'Obra l'informe resum dels assaigs realitzats durant el mes, o bé per unitats d'obra. 
La comanda dels assaigs la realitzarà l'empresa constructora. El nombre d'assaigs s'intentarà 
ajustar-los al pla de control de qualitat (s'ha d'evitar que es produeixi manca d'assaigs o 
excés indiscriminat d'aquests, sense cap motiu, per a cadascuna de les unitats d'obra). La 
Direcció d'Obra podrà sol·licitar assaigs quan ho cregui convenient, i fixarà els punts on 
s'han de prendre les dades. El Contractista proporcionarà totes les facilitats, així com 
aportarà els materials, maquinària, provetes, mostres necessàries per a la realització de les 
referides comprovacions. 
El Contractista no podrà iniciar l'execució d'una unitat d'obra, que depengui de l'acabament 
d'una anterior, mentre no es disposi de l'acceptació per part de la Direcció d'Obra d'aquesta 
última. Això significa que per aquella han d'estar acabats els assaigs programats a què se 
l'ha de sotmetre, i aquests han de resultar acceptables. 
Els assaigs que, a criteri de la Direcció d'Obra, no hagin superat els valors llindars, o bé, que 
a criteri de la Direcció d'Obra, es trobin fora de l'acceptació del material, aniran a càrrec del 

Contractista, i no es comptabilitzaran dins del percentatge econòmic de control de qualitat 
abans esmentat. 
En el cas que es presentin, a proposta del Contractista, noves unitats d'obra en substitució 
d'altres contemplades en el projecte, tant els estudis com els assaigs previs per a demostrar 
el seu bon comportament aniran a càrrec del Contractista, i no es comptabilitzaran dins del 
percentatge de control de qualitat. 
El Contractista realitzarà els assaigs, les anàlisis i les proves que siguin necessàries per a que 
les obres, instal·lacions realitzades, materials i equips emprats, compleixin les previsions 
previstes en els plecs, tant si aquest assaigs estan explicitats com si no en l'esmentat plec. 
El Contractista informarà a la Direcció de l’Obra dels resultats obtinguts, sense que aquesta 
informació l'eximeixi de la responsabilitat en què pugui incórrer, com a conseqüència de la 
mala qualitat dels materials i equips emprats, i de les obres executades. Els assaigs, anàlisis i 
proves dels materials i unitats d'obra no eximiran al Contractista de la responsabilitat per 
vicis i/o defectes no detectats durant la realització dels assaigs. Cal remarcar que el control 
de qualitat s'utilitzarà com un ajut estadístic, tant pel Contractista com per la Direcció de 
l'Obra, per a comprovar que s'obtenen els resultats desitjats, per  aquest motiu, el 
Contractista haurà de responsabilitzar-se tant d'una mala execució com d'una deficient 
qualitat del material, tant si els assaigs de control de qualitat ho haguessin detectat com si 
no. 
El Contractista no podrà ocultar cap part de l'obra, ni instal·lar cap element ni equip en ella, 
sense l'aprovació de la Direcció de l'Obra, a qui haurà de donar tota classe de facilitats per a 
examinar, assajar, analitzar, provar i mesurar tota l'obra que hagi de ser tapada  (fins i tot el 
terreny de fonamentació abans de cobrir-lo amb l'obra permanent). En el cas contrari, i a 
indicació de la Direcció de l'Obra, el Contractista haurà de descobrir la part de l'obra oculta, 
essent tant les operacions de descobrir com les de reposar al seu càrrec. 
Quan el material arribi a l'obra amb un certificat de origen industrial que acrediti el 
compliment de les condicions exigibles, la recepció es podrà efectuar comprovant només les 
seves característiques aparents i amb el recull d'assaigs realitzats en la fàbrica per a la 
partida de material que correspongui a la que es posarà en l'obra. Malgrat tot la Direcció de 
l'Obra podrà fixar els assaigs de recepció i la seva intensitat amb l'objecte de comprovar les 
característiques del material. 
Aquests assaigs es refereixen als de control de l'Administració els quals no substitueixen als 
que, prèviament, ha de fer d'autocontrol el Contractista, l'import dels quals no està inclòs 
en el percentatge del 1,5% establert amb anterioritat. 
Aniran totalment a càrrec del Contractista sense ser comptabilitzats dins dels percentatges 
anteriors ja que es consideren inclosos dins del preus unitaris del projecte els següents 
assaigs i procediments: els camions necessaris per a les plaques de càrrega; les proves de 
pressió i estanqueïtat per a les canonades d'abastament d'aigua potable i de rec;  el 
mandrilat dels conductes de telèfons;  les proves de recepció per part de les Entitats 
d'Inspecció i de Control de la Generalitat de Catalunya  (pe: ECA o ICICT) de l'enllumenat 
públic. 

5.3. Materials 

Tots els materials que es facin servir en les obres hauran de complir les condicions que 
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estableix el present plec de condicions tècniques particulars del projecte i hauran de ser 
aprovats per la Direcció de l'Obra. Per això, tots els materials que es proposin per al seu ús 
hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptació. 
Conseqüentment amb l'anterior, el Contractista estarà obligat a informar al Director de 
l'Obra de les procedències dels materials que s'utilitzin amb un mes d'anterioritat, com a 
mínim, perquè es puguin fer els oportuns assaigs i observacions. 
L'acceptació d'un material en un cert moment no serà obstacle perquè se'l pugui refusar 
més endavant, si es troba en ell algun defecte de qualitat o uniformitat. 
Es considerarà inacceptable aquella obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats 
o no aprovats prèviament per la Direcció de l'Obra. Qualsevol treball que es realitzi amb 
materials no aprovats per la Direcció de l'Obra podrà ser considerat com a defectuós. 
Els materials s’emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservació de les seves 
característiques i l'aptitud d'ús, i de manera que puguin ser fàcilment inspeccionats. 
Els materials necessaris per a les obres no incloses en el present plec de condicions hauran 
de ser de qualitat adequada a l'ús que se'ls destini i s'hauran de presentar les mostres, 
informes i certificacions dels fabricants que es considerin necessaris. Si la informació i 
garanties ofertes no es consideren suficients, el Director de l'obra ordenarà la realització 
d'assaigs previs, recorrent, si cal, a laboratoris especialitzats. 
Tot el material que no reuneixi les condicions exigides, o hagi estat refusat, haurà de ser 
retirat de l'obra immediatament, llevat d'autorització expressa, i per escrit, de la Direcció de 
l'Obra. 
Si per circumstàncies imprevisibles s'hagués de substituir algun material es demanarà, per 
escrit, l'autorització a la Direcció Facultativa per a la seva substitució. La Direcció d'Obra 
contestarà, també per escrit, i determinarà, en cas de substitució justificada, quins nous 
materials han de reemplaçar als no disponibles, complint la funció inicial anàloga, i 
mantenint indemne l'essència del projecte. 
Els procediments que han servit de base per al  càlcul dels preus unitaris de les unitats 
d'obra, no tenen més valor, als efectes d'aquest Plec, que la necessitat de formular el 
pressupost, no podent-se adduir per part del Contractista  que el menor preu d'un material 
component justifiqui una inferioritat de la qualitat dels materials emprats. 

5.4. Construcció i conservació de desviaments.  Altres Contractistes.  Trànsit 

viari 

L'existència de determinats accessos a les finques o indústries dins de l'àmbit d'afectació del 
projecte, els quals s'hauran de mantenir durant l'execució de les Obres, no serà motiu de 
reclamació econòmica per part del Contractista. 
El Contractista haurà de programar l'execució de les obres de manera que les interferències 
siguin mínimes. En el cas que això impliqui la necessitat d'executar determinades parts de 
les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció Facultativa, i el possible cost 
addicional es considerarà inclòs, també, en els preus unitaris. 
Sota el criteri de la Direcció de l'Obra el Contractista haurà de condicionar i conservar, tots 
els accessos de vehicles i persones a les finques les quals es veuen afectades per l'obra; i 
tots els desviaments provisionals d'obra necessari per al trànsit de vehicles i personal. Els 
costos que per aquest conceptes es generen aniran a càrrec del Contractista. 

5.5. Senyalització d'obres i instal·lacions.  

Les obres que es realitzen seran informades a l'usuari públic mitjançant els corresponents 
rètols informatius, els quals es situaran en llocs ben visibles. Se n'instal·laran com a mínim 
dos (2) rètols els quals tindran les dimensions, característiques, text i format de lletra que 
indiqui la Direcció Facultativa. 
Prèviament a l'inici de l'obra, el Contractista presentarà un pla de senyalització de seguretat 
viària que anirà annex al pla de seguretat i salut esmentat en l'apartat 5.7 "Seguretat i salut 
de l'obra". Com a mínim inclourà els senyals i cartells que es defineixen en  la instrucció 8.3-
IC  "Norma de senyalització d'obres",  de la Direcció General de Carreteres. 
Tots els senyals i altres dispositius auxiliars hauran de ser reglamentaris, a més de trobar-se 
en un perfecte estat de conservació i funcionament mentre durin els treballs. A tal efecte, el 
Contractista disposarà del personal necessari per anar-los reposant. 
No es podran fer servir, com a elements estabilitzadors, pedra, totxo, taulons vells, ferralla, 
ni cap altre objecte que doni idea de deixadesa. Per a la finalitat assenyalada s'utilitzaran 
elements prefabricats, que poden ser de formigó o bé sacs de sorra, preparats a l'efecte i 
que hauran de mantenir-se en perfecte estat de conservació o amb un aspecte impecable. 
Tant la senyalització de seguretat viària com els rètols informatius aniran a càrrec del 
Contractista. 
No es cursaran les certificacions d'obra fins que el Contractista no hagi col·locat els senyals 
de seguretat viària i els rètols informatius esmentats anteriorment, d'acord amb les 
instruccions rebudes de la Direcció d'Obra i de les normes emanades del present Plec. 

5.6. Precaucions especials durant l'execució de les obres 

Serveis existents 
Les obres s'hauran d'executar amb l'atenció necessària per a que els serveis existents, 
municipals i de companyies de serveis, i aquells serveis que s'hagin de desplaçar, no 
sofreixin trencaments ni alteracions i no comportin perill per al personal de l'obra i per al 
personal aliè a l'obra. La reparació i/o indemnització per qualsevol dany ocasionat, a aquests 
serveis o  a terceres persones, aniran a càrrec del Contractista. Prèviament a l’inici de 
qualsevol treball el contractista tindrà cura de sol·licitar, a les diferents companyies i als 
serveis municipals, l'estat actual de serveis en la zona d'obres, i de realitzar les cates 
pertinents per a localitzar-los, sempre sota la supervisió de la direcció facultativa. 

5.7. Seguretat i salut en l'obra. 

El Contractista vetllarà en tot moment per la Seguretat i la Salut de l'obra, i complirà tot allò 
que prescriu la Normativa Estatal sobre Seguretat i Salut en el Treball. A tal efecte redactarà 
el Pla de Seguretat i Salut de l'Obra, el qual haurà de ser aprovat, previ informe del 
coordinador de Seguretat i Salut, per decret per part de la Mancomunitat de Municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Vetllarà per la senyalització de balisament de protecció i 
la senyalització de vialitat  (veure apartat 5.5 "Senyalització d'obra i instal·lacions"). 
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6. RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA. 

6.1. Ocupació d'espai públic. 

El Contractista no podrà ocupar terrenys fora de l'àmbit públic de l'obra, o fora de l'àmbit de 
l'obra, sense l'autorització de la Direcció de l'Obra. 
A partir del moment de l'ocupació,  i fins que l'ocupació deixi de ser necessària, a criteri de 
la Direcció de l'Obra, el Contractista respondrà dels bens públics que hi hagi. Per la qual cosa 
haurà de mantenir en perfecte estat, o en tot cas reparar,  tots els seus elements,  com per 
exemple: els ferms de calçades, les voreres, les rigoles, els embornals i tronetes, les 
instal·lacions d'enllumenat, etc.... 

6.2. Neteja de les obres. 

Un cop acabades les obres, totes els elements, construïts amb caràcter temporal pel servei 
de l'obra, hauran de ser enretirats, i els llocs del seu emplaçament restaurats a la seva forma 
original. Tot això s'efectuarà de manera que les zones afectades quedin completament 
netes i en condicions estètiques, d'acord amb el paisatge circumdant. Es faran totes les 
neteges necessàries durant l’execució de l’obres per mantenir·la en bon estat, un cop 
acabada l’obra i abans de la recepció es farà una neteja final. Els costos de neteja aniran a 
càrrec del contractista. 

6.3. Conservació de les obres. 

El Contractista queda compromès a conservar al seu càrrec les obres fins que aquestes 
siguin rebudes. 
A aquests efectes, al Contractista haurà de reparar al seu càrrec  les obres que hagin sofert 
deteriorament, per negligència o altres motius que li siguin atribuïbles, o per qualsevol 
causa que es pugui considerar evitable. 

7. AMIDAMENT I ABONAMENT. 

7.1. Amidament de les obres 

L'amidament es farà, en general, en base a l'obra executada, als plànols del projecte (o 
aquells que faciliti la Direcció d'Obra), als Preus Unitaris i al Plec de Condicions. Aquests 
amidaments es comprovaran en el replanteig. El Contractista no podrà fer cap al·legació en 
base a la manca o excés d'amidament del pressupost del projecte. 
 
Preus unitaris 
Totes les unitats d'obra d'aquest Plec, i  les no definides explícitament, s'abonaran d'acord 
amb els preus unitaris del Quadre de Preus del Projecte, considerant-hi incloses totes les 
despeses de material, de mà d'obra, de maquinària, de mitjans auxiliars, de despeses 
indirectes, o qualsevol altre element i/o activitat necessària per l'execució completa de les 
unitats esmentades. 
La descripció dels materials, i de les unitats d'obra, que figuren en el descripció del preu i/o 

en el present Plec no és exhaustiva. Pot ser solament enunciativa i dirigida, senzillament, a 
una millor comprensió de les característiques de l'obra que s'ha de realitzar. En 
conseqüència, els materials no especificats, i les operacions no descrites, que siguin 
manifestament necessàries per a executar una unitat d'obra es consideraran incloses en els 
preus unitaris  d'abonament. 
 
Partides Alçades  
La partida alçada d’abonament íntegre es: 

 Seguretat i salut en l’obra 

 Modificat de projecte, visat i legalització de la instal·lació d’EP. 

 Tasques d’augment de potència d’un contracte de subministrament elèctric per E.P. 
 
Les partides alçades a justificar s'efectuaran d'acord amb el present Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, aplicant-li els preus unitaris que figuren en el quadre de preus, 
afectats pel coeficient d'adjudicació.  
Les partides alçades a justificar son: 
 

 Honoraris a la cia elèctrica per retirar escomesa d’EP. 

 Afeccions xarxes de serveis. 

7.2. Altres despeses a compte del Contractista 

Serà a càrrec del contractista qualsevol excés d'obra que no hagi estat autoritzat per escrit 
per la Direcció de l'Obra. En aquest cas, la Direcció d’obra podrà decidir que es realitzi la 
restitució necessària per ajustar l'obra a la definició del Projecte, i en aquest cas aniran a 
compte del Contractista totes les despeses que això ocasioni. 

7.3. Recull de despeses a càrrec del Contractista 

Com a resum de les enunciades en els articles anteriors, el recull de partides (a banda de les 
que s'especifiquen en l'apartat 7.2 "Altres despeses a compte del Contractista")  que no són 
d'abonament directe i que aniran a càrrec del Contractista, són: 
 
* Plànols final d'obra (as built). Apartat 3.1 "Plànols" 
* Comprovació del replanteig. Apartat 4.1 "Comprovació del replanteig" 
* Oficina d'obra per a la Direcció d'Obra. Apartat 4.3 "Oficina d'obra del Contractista i 

de la Direcció de l'Obra". 
* Control de qualitat: el 1,5 % del pressupost d'execució material de licitació Apartat 

5.2 "Assaigs" 
* Accessos i desviaments provisionals de l'Obra. Apartat 5.4 "Construcció i conservació 

de desviaments. Altres Contractistes. Trànsit viari". 
* Pla de senyalització viària de seguretat. Apartat 5.5 "Senyalització d'obres i 

instal·lacions" 
* Dos rètols informatius. Apartat 5.5 "Senyalització d'obres i instal·lacions" 
* Neteja de les obres. Apartat 6.2 "Neteja de les obres" 
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* Conservació de les Obres fins a la recepció. Apartat 6.3 "Conservació de les obres" 
 
Es de remarcar, però,  que en el cas d'errors i/o omissions en l'anterior enumeració de 
partides a càrrec del Contractista, preval el recull de despeses a càrrec del Contractista que 
s'especifiquen en tot el conjunt de l'articulat del present Plec de Condicions i en totes les 
clàusules del Plec de Clàusules Econòmico-Administratives Particulars del contracte, (això 
vol dir que, continuarà sent a càrrec del Contractista aquella despesa que estigui 
especificada en algun article i/o clàusula, encara que no hagi estat recollida en el present 
apartat). 

7.4. Abonament d'obres incompletes. 

Les xifres que per a pesos o volums dels materials figuren en les unitats compostes del 
Quadre de Preus núm 2, s'utilitzaran per al coneixement del cost d'aquest material aplegat a 
peu d'obra. En cap concepte tindran valor, per a definir les proporcions de les mescles, ni 
dels volums necessaris d'aplegament, per aconseguir la unitat acabada. 
Quan, per rescissió o alguna altra causa, s'hagués de valorar obres incompletes, s'aplicaran 
els preus del Quadre núm 2, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra 
diferent a la valoració d'aquest, encara que el Contractista tingui dret a alguna reclamació 
per insuficiència o omissió del preu de qualsevol element que constitueix el propi preu. Les 
partides que componen la descomposició del preu seran d'abonament quan tot el material 
estigui junt, incloent-hi els accessoris; o realitzats, en la seva globalitat, els treballs o 
operacions que determinen la definició de la partida. Donat que el criteri que s'ha de seguir 
ha de ser que només es consideren abonables aquelles parts de l'obra ja finalitzades, el 
Contractista perdrà tots els drets en el cas que les deixi incompletes. 

8. RECEPCIÓ DE LES OBRES. 

8.1. Recepció de les obres 

Si les obres es troben en bon estat, i en concordança amb les prescripcions previstes, el/la 
Director/a de l'Obra les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i començant, a 
partir de llavors, el termini de garantia. 
Si les obres no es troben en bon estat per a ser rebudes es farà constar així en la 
corresponent acta i el/la Director/a d'Obra assenyalarà els defectes observats i detallarà les 
instruccions precises, fixant un termini per a esmenar-les. Si havent passat aquest termini, el 
Contractista no les hagués esmenat, podrà concedir-se-li un altre termini improrrogable o 
declarar resolt el contracte. 
Per a que la Recepció de l'Obra  pugui realitzar-se han d'acomplir-se les següents condicions: 
 
    -Obrar en poder del Director de l'Obra els següents documents: 
 

1. Projecte final d'obra que reculli la situació real de les obres i 
instal·lacions amb totes les possibles modificacions introduïdes durant 
el projecte i execució de les obres. 

    2. Relació dels subministradors. 
 
 -Compliment de totes les obligacions contingudes al Contracte. 

8.2. Termini de garantia 

Sens perjudici del que prescrigui el Plec de Clàusules Econòmico-Administratives Particulars 
del contracte, el termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la 
recepció. Aquest termini es farà extensiu a totes les obres executades sota el mateix 
contracte. En el cas de recepcions parcials s'estarà a allò que disposa l'article 171 del 
Reglament General de Contractació de l'Estat.  
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 CAPÍTOL II: PLEC DE CONDICIONS D’OBRA CIVIL 

1. F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 

RESIDUS 

1.1. F21 - DEMOLICIONS 

F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F219U025,F219U115,F219U215,F219U315. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans manuals o mecànics, càrrega de runa sobre 

camió o contenidor i operacions auxiliars per a demolicions de paviments. 

S'han considerat els elements següents: 

- Demolició de paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

- Tall amb disc de paviments 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre camió 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de demolir exclusivament els elements indicats a la DT, amb les correccions aprovades 

expressament per la DF. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
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El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 

pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha de fer en primer lloc el tall del paviment, per tal de confinar la zona ha demolir. 

El tall ha de tenir la fondària necessària per tal que no es faci malbé el costat a conservar del 

paviment en fer la demolició. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TALL AMB DISC: 

m de llargària realment executat, segons les especificacions de la DT. 

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT O DE MESCLA BITUMINOSA: 

m2 de paviment realment executat, segons les especificacions de la DT. 

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ: 

m3 de volum realment executat, segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

*NTE-ADD/1975 Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma 

Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

 

F21Q - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F21QU025. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 

 

Desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d’elements 

de mobiliari urbà. 

S’han considerat les unitats d’obra següents: 

- Desmuntatge de bàculs,pilones i senyals de trànsit 

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

- Operacions de preparació 

- Desmuntatge dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels 

materials de rebuig generats i condicionament de l’abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 

descàrrega i classificació 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei ( electricitat, comunicacions, 

hidràuliques, aire comprimit, oleohidràuliques, etc.). 

Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per 

a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a 

muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com 

ara grues, cistelles, etc. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 

suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o 

en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 

cm i la seva alçària és <= 2 m. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 

Tots els materials procedents d'excavacions o rebaixats que la DF consideri inadequats o que 

sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat. 
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En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra 

sense que prèviament estigui aprovat l’abocador per la DF i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

DESMUNTATGE DE BÀCULS, PILONES I SENYALS DE TRÀNSIT 

Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’enderroc dels suports i fonaments si es el cas, 

amidat segons les especificacions de la D.T. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

1.2. F22 - MOVIMENTS DE TERRES 

F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F222U305,F222U306,F222U001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions necessàries per cates de localització de serveis; obertura de rases per a 

instal·lacions en voreres i posterior reblert i compactació; obertura de rases per a instal·lacions 

en calçada i posterior reblert amb formigó HM-20. 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 

- Replanteig de la zona a excavar. 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 

segons indiqui la partida d’obra 

En rases en voreres per a instal·lacions amb reblert inclòs: 

- Reblert i compactació de la rasa amb terra seleccionada de la propia excavació sense 

pedres 

En rases en calçada per a instal·lacions amb reblert inclòs: 

- Reblert amb formigó HM-20 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 

defecte, les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de 

reblir. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 

complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 

dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la D.F. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 

corrents d'aigua interns, en els talussos. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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EXCAVACIÓ DE CATES: 

u de cata per localització de serveis. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït 

sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin 

per a reomplir-lo. 

EXCAVACIÓ DE RASES PER A INSTAL·LACIONS: 

m de llargària de rasa mesurada per l'eix de la rasa, entre eles punts a connectar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

*PG 3/75 MOD 2 Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 

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

*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan 

determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

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

de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

RSM ITC MIE SM 10.0.01 Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la 

Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de 

Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 

1.3. F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F241U010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 

demolició o material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 

construcció o demolició 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat sobre perfil de la partida d'obra d'excavació que li correspongui. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

1.4. F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F2R6506A,F2R24200,F2RA71HA,F2RA71H0,F2RA9TD0,F2RA7L00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 

demolició o material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Classificació dels residus en obra 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 

construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal.lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 

tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 
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- Formigó CER 170101 (formigó):  >= 80 t 

- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 

- Metall CER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 

- Fusta CER 170201 (fusta):  <= 1 t 

- Vidre CER 170202 (vidre):  >= 1 t 

- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 0.5 t 

- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0.5 t 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 

anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

- Si es fa la separació selectiva en obra: 

     - Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 

contenen substàncies perilloses) 

     - No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 

mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

     - Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 

contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais 

previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 

Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 

continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ha de transportar a una 

instal.lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor i posseïdor dels residus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat sobre perfil de la partida d'obra d'excavació que li correspongui. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO 

ESPECIALS I DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ: 

m3 de volum sobre perfil de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 

corresponent. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

2. F9 - PAVIMENTS 

2.1. F93 - BASES 

F936 - BASES DE FORMIGÓ 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F936U010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de formigonat 

- Protecció del formigó fresc i curat 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i 

a les rasants previstes. 

Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària 

>= 1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm. 

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm 

d'amplària i han d'estar plens de poliestirè expandit. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els 

junts de retracció. 

Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x 

Fck 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix:  - 15 mm 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm/3 m 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 

mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de 

ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

 

 

2.2. F96 - VORADES 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F9655380. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de vorada amb materials diferents. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Vorada de formigó col·locat sobre base de formigó 

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

Col·locació sobre base de formigó: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

VORADA DE FORMIGÓ: 

L’element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 

defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 

rigola. 

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de 

formigó. 

Pendent transversal:  >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 

aconseguir una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 

indicacions explícites de la DF. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 

humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

VORADA RECTA: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

2.3. F9E - PAVIMENTS DE PANOT 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F9E1U010. F975UF20. F9E1UE11.  

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviments de panot. 

S'han considerat els casos següents: 

- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 

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

En la col·locació a l'estesa amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació del morter 

- Col·locació de les peces de panot 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a 

les rasants previstes. 

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. 

Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 

Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les 

discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres elements: 

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no 

excedeixi del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 

es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 

Pendent transversal:  >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 

- Replanteig:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 

Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 

de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

2.4. F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F9G1CUG3. F9G1F001 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Paviments de formigó vibrat amb l’execució d’una textura superficial. 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i no sense segregacions. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Les lloses no han de tenir esquerdes. 

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els 

indicats per la DF. 

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina 

epoxi, segons les instruccions de la DF. 

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
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La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF. 

Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 – 0,90 

mm. 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 

550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 

- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 

Toleràncies d'execució: 

- Desviacions en planta:  ± 30 mm 

- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot 

ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, 

s’han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d’enduriment del 

formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si 

en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 

corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a 

evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la D.F. 

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la 

temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C. 

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de 

formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra. 

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat 

per la D.F. 

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la 

deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La D.F. podrà ampliar 

aquest termini fins a un màxim de 2 h si s’utilitzen ciments amb un inici d’enduriment >= 

2,30 h, si es prenen mesures per tal d’inhibir l’enduriment del formigó o si les condicions 

ambientals son molt favorables. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 

5°C. 

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la 

pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d’alçària <= 10 cm. 

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar 

danys al formigó fresc. 

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir 

la capa construïda. 

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 

construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni 

i quedi compactat. 

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi 

produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front 

d'avanç. 

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de 

dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la D.F. 

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 

m. 

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció 

executats al formigó fresc. 

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc 

per a facilitar el seu acabat. 

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 

estès. 

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera 

comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 

hora. 

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de 

forma que no s'evapori l'aigua. 

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora 

corba de 12 mm de radi. 

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la D.F., s'ha d'aturar el 

formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural. 

La D.F. podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació 

química de la superfície del formigó fresc. 

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la D.F. autoritzi un 

altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l’especificat en el Plec de condicions 

corresponent. 

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al 

formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la 

regularitat superficial. 

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència 

exigida a 28 dies. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT. 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 

l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

S’inclou en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 

S’inclou en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
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Criteris d’amidament: 

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen  

- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

* PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan 

determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

PAVIMENT PER A CARRETERES: 

6.1-IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-

IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

 

2.5. F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F9H121U4. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Mescla bituminosa col.locada i compactada. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Mescla bituminosa contínua en calent, col·locada a temperatura superior a la de l’ambient. 

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

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Estesa de la mescla bituminosa 

- Compactació de la mescla bituminosa 

- Execució de junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense 

segregacions. 

S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 

a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159). 

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 

El gruix d’una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus. 

L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció-

tipus. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric 

- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric. 

- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 

- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si 

en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 

corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir 

restes de fluidificants o aigua a la superfície. 

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb 

la major continuïtat possible. 

L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes de trànsit T00 a T1 o amb 

superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, 

treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts 

longitudinals. 

La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui 

encara calenta, si la mescla es en calent, i en condicions de ser compactada. 

Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de 

piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus 

canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit 

s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és 

precís, humits. 

S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m 

un de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra. 

La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats, 

abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de 

rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corró. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua 

sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF. 

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 

S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5ºC per a capes de gruixos 

>=5 cm o a 8ºC per a capes de gruixos <5 cm, o en cas de pluja. 

Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s’han d’eliminar mitjançant fresat els 

excessos de lligant i s’han de segellar les zones massa permeables. 

A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s’han d’evitar sempre els junts 

longitudinals. 
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MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 

L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l’execució del junt 

longitudinal. 

La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la 

fórmula de treball. 

En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi 

sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la 

fórmula de treball. 

La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la màxima 

prescrita a la fòrmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla extesa; i 

s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita i la 

mescla estigui en condicions de ser compactada. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l’amplària de cada capa realment construïda 

d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor dels dos següents: el 

que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda 

dels assaigs de control de cada lot. 

CONDICIONS GENERALS: 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 

Aquesta unitat d'obra inclou els regs d'emprimació o d'adherència. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 

del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

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

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 

firmes y pavimentos. 

 

3. FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

3.1. FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FBA22311. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 

S'han considerat les marques següents: 

- Marques superficials 

S'han considerat els tipus de marques següents: 

- Reflectants 

S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 

- Vials públics 

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

- Replanteig 

- Neteja i acondicionament del paviment 

- Aplicació de la pintura 

- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 

CONDICIONS GENERALS: 

Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 

Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 

El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 

Dosificació de pintura:  720 g/m2 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 3 cm 

- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 

MARQUES REFLECTANTS: 

Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 

CARRETERES: 

Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 

Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 

Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 

     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 

     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 

     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 

- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 

Factor de luminància (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 

     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 

     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 

- Color groc:  >= 0,20 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i 

les senyalitzacions auxiliars. 
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La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 

completament seca. 

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions 

alcalines. 

Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha 

de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 

En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats 

per al curat del formigó. 

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant 

material del mateix tipus que el paviment existent. 

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF. 

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MARQUES SUPERFICIALS: 

m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície 

circumscrita al conjunt de la marca pintada. 

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 

pintar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS: 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

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

*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la 

Instrucción de carreteras. 

*UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas 

viales aplicadas sobre la calzada. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 

Señalización de Obras. 

 

3.2. FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 

FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FBB11111. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 

S'han considerat els elements següents: 

- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 

S'han considerat els llocs de col·locació següents: 

- Vials públics 

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

- Replanteig 

- Fixació del senyal al suport 

- Comprovació de la visibilitat del senyal 

- Correcció de la posició si fos necessària 

CONDICIONS GENERALS: 

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 

introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 

Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 

variacions de la seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 1° 

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i 

que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 

Distància a la calçada:  >= 50 cm 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I 

D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes 

UNE 135312 i UNE 135314. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, 

D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i 

aprovada per la DF. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS: 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

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

*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización 

Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FBBZU010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició 

definitiva. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat formigonat a terra 

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

Col·locat formigonat: 

- Replanteig 

- Preparació del forat o encofrat del dau 

- Col·locació del suport i apuntalament 

- Formigonat del dau 

- Retirada de l'apuntalament provisional 

CONDICIONS GENERALS: 

El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig 

aprovades per la DF. 

Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li 

correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment. 

En el cas de perfils buits, l’extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, 

ha de quedar tancat de manera que s’impedeixi l’entrada d’agents agressius en el interior. La 

tapa ha de ser d’acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat. 

La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li 

correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 

L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre de 

gravetat de la senyal o rètol que li correspongui. 

Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la 

posició correcta. 

Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 

Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls 

fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 

En els suports d’alumini, l’ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs 

de diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides 

d’ancoratge galvanitzades i cargols d’alumini. 

El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 5 cm 

- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 

- Verticalitat:  ± 1° 

COL·LOCAT FORMIGONAT: 

Resistència a la compressió del formigó als 28 dies:  >= 0,9 x 12,5 N/mm2 

Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 

COL·LOCAT FORMIGONAT: 

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 

El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 

No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

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

*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización 

Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

4. FD - CANALITZACIONS 

4.1. FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FDK254D3,FDK2A4D3. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra. 

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

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Col·locació de la solera de maons calats 

- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 

paviment. 

Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck 

(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la solera:  ± 20 mm 

- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 

- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 

- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 

exigides per al material. 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 

manera que no es produeixin disgregacions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

 

FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANALITZACIONS 

DE SERVEIS 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FDKZU015,FDKZU025. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 

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

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de 

tapar, anivellades prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment 

de les parets del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 

moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada 

per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 

Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 

mantenir el seu pendent. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 

- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 

exigides per al material. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

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

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

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 



  

  

AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS 

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT EXTERIOR A L’AV. D’EIVISSA I AL CARRER MENORCA AL T.M. DE BADIA DEL VALLÈS.  Plec de condicions 

 Pàg. 25 

 

5. FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

5.1. FG2 - TUBS I CANALS 

FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FG22C001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 

S’han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 

S’han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Tubs col·locats al fons de la rasa 

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

- Replanteig del traçat del tub 

- L’estesa, fixació o col·locació del tub 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 

entre aquests i les caixes de mecanismes. 

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar 

el tractament superficial. 

Toleràncies d’instal·lació: 

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 

entre aquests i les caixes de mecanismes. 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 

 Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 

 Fondària de les rases:  >= 40 cm 

 Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 

  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 

DF 

Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament 

aprovats per aquest. Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 

canalització  han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 

S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 

especificades a la DT del projecte. 

Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes 

d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i 

netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 

plaques de formigó, etc.). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en 

la resta de muntatges. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados. 

6. FQ - MOBILIARI URBÀ 

6.1. FQ4 - PILONS 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FQ42U020. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment. 

S'han considerat els següents tipus: 

- Pilona fixa. 

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

- Replanteig 

- Preparació del forat o encofrat del dau 

- Col·locació de l’ element o del seu suport en el seu cas i apuntalament 

- Amorterat o formigonat del dau 

- Retirada de l'apuntalament provisional 

CONDICIONS GENERALS: 

L’element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT. 

Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l’alçada especificada la DT o la que li sigui 

pròpia segons el seu disseny. 

L'ancoratge de l’element ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al 

centre de gravetat del mateix. 

Les perforacions de l’ element han de restar a la posició correcta. 

L’element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant el 

procés de l’obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.) 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 3 cm 

- Alçària:  + 2 cm 

- Verticalitat:  ± 1° 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 

La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a 

la base de suport o al paviment. 

El forat on es col·loqui l’element ha d’estar humitejat i net de pols o altres objectes que es 

puguin haver caigut dintre. 

Una vegada col·locat l’element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant 

a repetir el procés. 

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 

El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment. 

L’element s’apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició 

desitjada. 

Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posta en 

obra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat realment col·locada a l’obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

7. FR - JARDINERIA 

7.1. FRE - OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS 

FRE6 - PODA 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FR6PBA02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Poda d'espècies vegetals, amb recollida i càrrega sobre camió de les branques tallades. 

S'han considerat les podes de les espècies següents: 

- Arbustos 

S'han considerat els tipus de poda següents: 

- Poda d'aclarida 

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

- Senyalització i protecció de la superfície de terreny afectada per les operacions de poda 

- Poda de l'espècie vegetal 

- Protecció dels talls en cas necessari 

- Recollida i càrrega sobre camió dels productes vegetals generats per les operacions de poda 

- Transport a planta de compostatge dels residus 

CONDICIONS GENERALS: 

La poda d'aclarida es l'eliminació selectiva de branques per tal de reduir la densitat de la 

capçada. 

La poda s'ha de realitzar a l'alçària i amb la forma més adient al tipus d'espècie vegetal i la 

seva ubicació, d'acord amb les directrius de la DT o en el seu defecte de la DF. 

El tall s'ha de realitzar en el lloc correcte per tal de possibilitar la millor resposta de la planta 

en quant al creixement i al tancament de la ferida. 

Els talls han de ser nets sense produir esquinçaments. 

El tall de branques laterals no ha de malmetre els límits externs del coll de la branca (regruix 

que es forma al voltant d'una branca en la zona d'inserció a la branca principal) i ha de deixar 

intacte l'area de contacte entre la fusta de la branca   i la del tronc o branca principal (arruga de 

l'escorça). 

El tall ha de ser el més curt possible, per damunt i en sentit contrari al borró, i amb pendent 

per a evitar l'estancament de l'aigua. 

Els talls de més de 2 cm de diàmetre han d'estar coberts amb un compost bituminós específic 

per a facilitar la cicatrització de la ferida. 

En la poda de formació s'ha de mantenir la tija dominant, que no ha de quedar tallada en cap 

cas. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 



  

  

AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS 

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT EXTERIOR A L’AV. D’EIVISSA I AL CARRER MENORCA AL T.M. DE BADIA DEL VALLÈS.  Plec de condicions 

 Pàg. 27 

 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'eliminar les branques o els segments de branques que impedeixin assolir la forma i el 

volum desitjat. 

La poda d'arbusts pot realitzar-se en qualsevol època de l'any però no ha de coincidir amb els 

dies de màxim fred, amb risc de gelades o de màxima calor. 

La poda s'ha de fer en vàries etapes, començant per les branques secundàries, seguint amb les 

laterals, per a reduir progressivament el pes i evitar que la branca es trenqui i faci malbé el 

tronc. 

La secció final per tallar ha de medir menys de 60 cm de llarg i el tall s'ha de fer arran de 

tronc. 

Els talls s'han de començar de baix cap amunt fins un terç de la secció, i s'ha d'acabar dalt fins 

a trobar el primer tall. 

Si cal, es retallaran les vores de la ferida per a facilitar la formació de teixit protector. 

Els treballs s'han de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

L'eliminació de branques de grans dimensions es farà en diferents parts, controlant en tot 

moment la direcció de la caiguda per a evitar danys a tercers. 

No s'han de produir danys ni al propi arbre ni a la resta de vegetació o altres elements per la 

caiguda de les branques. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* NTJ 14C-2:1998 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i 
conservació dels espais verds. Manteniment de l'arbrat: poda. 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FR743G11,FRE612A0,FR6PBA02,FR3PLB12,FRA5BA03,FR4ALBA03,FR24U100,FR2GU

020,FR6BU120,FR6PBA04. 

 

ARTICLE ÚNIC 

 

Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions de Jardineria i Reg del Banc de la 

AMB. 
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1.0. CONDICIONS GENERALS  

1.01 OBJECTE DEL PLEC  

El present document es refereix a les condicions que han de complir les unitats 
d’obres i els seus materials, integrants en l’execució de les obres d’instal·lació d’enllumenat 
Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

Les condicions aquí establertes s’exigeixen per a proporcionar les garanties suficients 
de bon funcionament de tots els elements integrants en les instal·lacions d’enllumenat 
Públic, assignant així mateix, les normes de seguretat i duració, tant dels components dels 
projectes, com de les xarxes d’alimentació i d’energia elèctrica, corresponents als mateixos, 
admetent pels esmentats elements, l’ús considerat normal en aquest tipus d’instal·lacions. 
També sindiquen en els presents plecs, els assaigs, que en la recepció dels aparells i 
dispositius auxiliars deis mateixos, podran ser efectuats per la Direcció Facultativa de l'obra, 
així com la forma i entitat que hagi d’efectuar aquests. Tots els elements, aparells, 
components, aparellat, etc., hauran de ser acompanyats, en el cas que la Direcció 
Facultativa així ho exigeixi, deis corresponents certificats, redactats pel fabricant, 
subministrador o contractista deis mateixos, i en els quals s’indica la marca del fabricant, les 
característiques tècniques, així com les dimensions geomètriques, proves a les que han estat 
sotmesos i que es consideren com representatius deis mateixos. Es presentaran, tanmateix, 
els certificats estesos per Laboratoris oficials si els tingueren i els de Normalització que 
siguin exigibles oficialment. Les despeses de tota Índole originades per la realització dels 
assaigs seran a càrrec del contractista.  

1. 1.02 - REGLAMENTS I NORMES  

Els reglaments i normes que es prendran en consideració per a la redacció de 
projectes, realització de les obres i assaigs deis elements integrants de les instal·lacions 
d’enllumenat públic, seran els següents:  

 Real Decreto 1890/2008 del 14 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento 
de eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones Técnicas complementarias 

 “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002”, segons Real Decreto 842/2002 
del 2 d’agost  i les seves Instruccions Tècniques complementaries. Guia tècnica 
d’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió.  

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico”. 

  “Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos y la gestión de sus residuos”.  

 Procediments administratius per a l’aplicació del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió. Decret 363/2004, d’agost . (DOGC núm. 4205 – 26.8.2004). 

 Control d'Instal·lacions i d'empreses instal·ladores elèctriques per les Entitats 
d'Inspecció i Control de la Generalitat de Catalunya. Protocol de lDGSQI de 16-11-
1987.  

 ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa-Endesa les 
Normes tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 
instal·lacions d’enllaç. 

 Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control 
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 

 Procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. Decret DIE 
351/1.987, de 23-11. (DOGC 28-12-87). 

 Decret 363/2004 de 24 d’Agost, pel qual es regula el procediment administratiu 
per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

 Regulació del procediment d'actuació del Departament d'Indústria i Energia per a 
l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió mitjançant la intervenció 
de les Entitats d'Inspecció i Control de la Generalitat de Catalunya. Ordre DIE de 
14-5-1.987. (DGGC 12-8-87). Resolució DGSQI, de 4-11-1.988. (DOGC 30-12-1.988). 

 Butlletí de les Instal·lacions Elèctriques. Resolució DGI i M. de 17-7-1-984. (DOGC 
10-11-84) 

 Model del Butlletí d'Instal·lacions Elèctriques. Resolució DGSQI, de 23-12-1.988. 
(DOGC 30-1-89). 

 Instrucció interpretativa de la MI BT 009, del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, relativa a instal·lacions d'enllumenat públic. (DOGC 5-6-89). 

 Control d'Instal·lacions i d'empreses instal·ladores elèctriques per les Entitats 
d'Inspecció i Control de la Generalitat de Catalunya. Protocol de lDGSQI de 16-11-
1987.  

 Legislació aplicable a bàculs i columnes d'enllumenat exterior i senyalització de 
trànsit. "Especificaciones Técnicas de Candelabros Metálicos" i la seva 
homologació per el MIE (R.D. 2642/85, R.D. 401/89, O.M. de 16.05.89, O.M. de 
16.05.89, O.M. de 16.05.89). 

 Dimensionament de canelobres. Reial Decret 2.642/1.985, de 18 de desembre 
(BOE 24-1-86. Correcció d’errades BOE 19-3-86). Ordre de 11 de juliol de 1.986 del 
Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 21-7-86). Reial Decret 401/1.989, de 18 d’abril 
(BOE 26-4-89). Ordre de 12 de juny de 1.989 del Ministeri d'Indústria i Energia 
(BOE 7-7-86). Ordre de 16 de maig de 1.989 del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 
15-7-89). 

 
Qualsevol altra legislació que sigui d’obligat compliment  

2. 1.03 - DESCRIPCIÓ DE LES OBRES QUE COMPRÈN  

Les obres objecte del present Plec de Condicions són les anteriorment esmentades i 
que es descriuen a continuació, en general amb expressió de les seves característiques 
especials : 
 A) Instal·lació i muntatge dels punts de llum Compren el subministra i la instal·lació 
de lluminàries i els seus suports, amb els seus equips elèctrics necessaris, incloent làmpades, 
reactàncies, condensadors i la resta d’accessoris que siguin necessaris pel seu perfecte 
funcionament, així com les obres de fàbrica i formigó necessari per a la seva sustentació. 
 B) Xarxa de distribució En les xarxes de distribució, s’inclou l’estès dels cables de 
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subministrament en rases o tubulars preparades a l’efecte en els casos d’alimentació 
subterrània i l’estès i col·locació d’aquelles parts que hagin de situar-se a l’exterior, de 
forma aèria, incloent-ne els dispositius i accessoris necessaris per a garantir un perfecte 
aïllament, així com les connexions i suports corresponents.  C) Connexions i Quadres de 
Control Comprenen totes les caixes o armaris que es prevegin per a garantir una fàcil 
maniobra d’encesa apagada, així com la necessària protecció deis elements elèctrics de la 
xarxa i seguretat en cas d’avaries i contactes a elements conductors de lluminàries o suports 
d’equips de comptatge i mesures.  D) Prova de posada a punt de la instal·lació Compren el 
conjunt de proves que es jutgen necessàries per a la comprovació de les instal·lacions en el 
seu aspecte fotomètric, elèctric, mecànic, químic, per a assegurar la posada a punt del 
sistema d’enllumenat.  

3. 1.04 - DISPOSICIONS APLICABLES  

A mes de les disposicions contingudes en aquest Plec, seran d’aplicació en tot el que 
especifica ell, les següents:  - Plec de Condicions particulars i econòmiques que s’estableixin 
per a la contractació de cada obra.  El Contractista està obligat a complir quantes lleis, 
disposicions, estatuts, etc. regeixin les relacions laborals, en vigor, o que d’ara - endavant es 
dictin.  

1.05. - AUTORITAT DEL TÈCNIC DIRECTOR DE L’OBRA, I 

INSPECCIÓ FACULTATIVA  

 L’adjudicatari executarà l’obra sota la direcció d’un tècnic facultatiu, amb capacitat 
legal respecte d’això, la lliure designació de la qual comunicarà a l’ajuntament per escrit 
abans d’iniciar-la.  Correspon la inspecció general de l’obra a Àrea Metropolitana de 
Barcelona i en els tècnics que delegui i la facultativa al tècnic amb titulació professional 
adequada i suficient que en qualsevol moment determini la DF, i a la falta de designació 
expressa, al Cap del Servei municipal que l’obra correspongui.  La inspecció general de 
l’obra tindrà lliure accés a la mateixa en tot moment, per a les comprovacions que estimi del 
cas, i tanmateix podrà demanar la presentació de documents justificatius del compliment de 
les obligacions contractuals i factures de subministrament de materials arreplegats en obra 
o incorporats a la seva execució, a l’efecte de verificar les seves qualitats i característiques. 
La inspecció facultativa, a mes de les comeses atribuïdes a la inspecció general, tindrà 
especialment els següents:  

A) Facilitar a la Direcció Facultativa i al personal de l’adjudicatari la interpretació del 
projecte d’obra i la seva execució. B) Verificar en tot moment el curs de l’obra, 
compliment de les condicions del contracte, desenvolupament del mateix d’acord 
amb el projecte, sistema general de treballi, etapes o terminis del programa 
d’execució personal empleat i competència tècnica i pràctica del mateix, segons 
procedeixi i rebutjar el que no respongui a la capacitat del seu ofici. C) Comprovar el 
material, les seves característiques, estat i la seva adequació al curs de les obres, 
determinar les anàlisis d’aquell que s’estimi procedent i rebutjar els materials 
inadequats o imperfectes D) Advertir les anomalies que es produeixin i autoritzar la 
suspensió o ajornament parcial de l’obra per termini no superior a vuit dies o 
proposar major termini quan s’aconselli per circumstàncies de seguretat, defensa del 
patrimoni arqueològic, naturalesa diferent a la prevista de les unitats d’obres a 

realitzar o circumstàncies meteorològiques. E) Disposar senyalització d’obres en 
execució, sense perjudici de la responsabilitat del contractista al respecte. E) 
Comprovar els fonaments disposats en l’obra i disposar el procedent per a la seva 
adequació a la naturalesa del terreny. G) Proposar les modificacions que vinguin 
aconsellades sobre el projecte, durant la seva execució, per l’estat, naturalesa o 
accident del terreny o d’obra, per raons tècniques o per la dels materials disponibles. 
H) Autoritzar la utilització de materials, mà d’obra especials que facilitin les tasques, 
sense minvar la seva perfecció. I) Verificar la fabricació del material a emprar en 
l’obra J) Establir els terminis parcials d’execució de l’obra, quan no vinguin 
determinats en el projecte, oferta del contractista o d’acord d’adjudicació. K) 
Assumir personalment i sota la seva responsabilitat en cas d’urgència o gravetat, la 
direcció immediata de determinades operacions o treballs en cura, per això el 
Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal i material de l’obra. L) 
Acreditar al Contractista les obres, realitzades conforme al que disposa els 
documents del Contracte. LL) Participar en les recepcions, redactar la liquidació de 
l’obra, conforme a les normes legals establertes. M) El Contractista està obligat a 
prestar la seva col·laboració a la inspecció facultativa pel normal compliment de les 
funcions que se l’hi ha encomanat.  

1.06- SUBCONTRACTES  

Sense necessitat d’especificació venen compreses en el contracte les prestacions 
auxiliars necessàries per a la realització i determinació de l’obra de conformitat al projecte. 

La utilització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers no implica 
conformitat amb ella ni subroga a aquest, enfront de la DF, en els drets d’aquell, fi relleva a 
l’esmenta’t contractista de les seves obligacions i responsabilitats.  

Les disposicions sobre remuneració i la resta de condicions de treball, seguretat i 
higiene i previsió laboral afecten inexcusablement el contractista i el seu incompliment, a 
banda de la jurisdicció a qui correspongui el seu compliment implica el d’aquest contracte.  

La subcontractació d’una part o la totalitat de l’obra, no podrà realitzar-se sense la 
revisió adequada i l’autorització d’aquesta per part de la inspecció facultativa.  

1.07 - PERSONAL DE CONTRACTISTA  

El Contractista estarà obligat a dedicar a les obres el personal tècnic amb que es va 
comprometre en el moment de la licitació. 

La Inspecció Facultativa podrà prohibir la permanència en les obres, de personal de 
Contractista, per motius de falta d’obediència i respecte, o per una altra causa d’actes que 
comprometin la marxa dels treballs.  

 

1.09 - REPLANTEJAMENT DE LES OBRES  

Abans d’iniciar l’execució de l’obra es procedirà al replantejament de la mateixa en el 
terreny, estenent-se acta firmada per ambdues parts, i durant l’execució es realitzaran els 
replantejaments parcials que interessen al Contractista o a la Inspecció Facultativa, un i 
altres a les seves costes, i amb responsabilitat Tècnica i econòmica al seu càrrec, encara en 
el cas en que aquests ens ho hagi requerit.  

1.10. INICIACIÓ I PROSSECUCIÓ DE LES OBRES. 
Després de firmat per ambdues parts el Contracte, el Contractista haurà de 
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començar les obres dins del termini assenyalat.  
 
Sent el temps un dels elements del Contracte, el Contractista prosseguirà l’obra amb 

la major diligència emprant aquell mitjà i mètodes de realització que asseguren el seu 
acabament no més tard de la data establerta a l’efecte, o a la data a que s’hagi ampliat el 
temps estipulat per a l’acabament.  

 

1.13 - PLANS DE DETALLS DE LES OBRES  

El Contractista presentarà tots els plans o esquemes de detall que s’estimi necessari 
per a l’execució de les obres contractades.  

1.15 - PERMISOS I LLICÈNCIES  
El Contractista haurà d’obtenir a les seves costes tots els permisos i llicències 

necessàries per a l’execució de les obres, corrent al seu càrrec la confecció de tots els 
documents (projecte, certificat i butlletins), i tràmits necessaris per a la legalització de cada 
instal·lació, davant deis Serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, havent de 
gestionar amb el Servei d’instal·lació d’enllumenat, les instàncies de sol·licitud d’aprovació i 
posada en marxa necessàries.  

Les instal·lacions no es consideraran concloses fins que els esmentats tràmits 
estiguin totalment complimentats.  

1. 16- SENYALITZACIÓ DE LES OBRES  

Totes les obres hauran d’estar perfectament delimitades, tant frontal com 
longitudinalment, per mitjà de tanques, o altres elements anàlegs de característiques 
aprovades pels serveis tècnics municipals, de forma que tanquin totalment la zona de 
treball.  

Haurà de protegir-se de manera indicada qualsevol obstacle en voreres o calçades, 
per a lliure i segura circulació de vehicles i vianants, tal com piles de runes, materials pet a la 
reconstrucció del paviment rases obertes, maquinària i altres elements. Quan sigui necessari 
es col·locaran els discos indicadors reglamentaris, a més del que estableix les ordenances 
vigents.  

1.17- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT 

L’EXECUCIÓ DE LES OBRES  

El Contractista serà responsable durant l’execució de les obres de tots els danys i 
perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o 
servei púbic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal 
al seu càrrec o una deficient organització de les obres.  
Durant el període de garantia, serà responsable dels perjudicis que puguin derivar-se de 
materials o treballs incorrectes.  

Els serveis públics o privats que resulten danyats hauran de ser reparats, al seu 
càrrec, de manera immediata, previ avís ais mateixos i d’acord a les seves instruccions.  

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, 
adequadament. Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser 
reparades, al seu càrrec restablint les seves condicions primitives o compensant els danys o 
perjudicis causats, en qualsevol forma acceptable.  

1.18- CONSERVACIÓ DE L’ENTORN URBÁ  

El Contractista prestarà especial atenció a l’efecte que puguin tenir les diferents 
operacions i instal·lacions que necessiti realitzar per a l’execució del contracte, sobre 
l’estètica i l’entorn de les zones en que es troben les obres 

En aquest sentit tindrà cura dels arbres, mobiliari urbá, tanques i la resta d’elements 
que puguin ser malmesos durant les obres, per que siguin degudament protegides per evitar 
possibles destrosses que, de produir-se, seran restaurades a la seva costa.  

1.19-NETEJA FINAL DE LES OBRES  
Una vegada que les obres s’hagin acabat, totes les instal·lacions, dipòsits i edificis 

construïts amb caràcter temporal pel servei de l’obra, hauran de ser desmuntats i els llocs 
del seu emplaçament restaurats de forma original.  

Tot s’executarà de forma que les zones afectades quedin completament netes i en 
condicions estàtiques d’acord amb el paisatge circulant.  

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte, i per tant no seran objecte 
d’abonaments a banda per la seva realització.  

1.20 - RECEPCIÓ DE LES OBRES  

Acabades les obres i instal·lacions, com a requisit previ a la recepció provisional de 
les mateixes, es procedirà a la presentació en l’ajuntament, del certificat i projecte de 
legalització subscrit pel Director d’obres, que podrà sol·licitar la col·laboració d’un laboratori 
oficial, i visat pel Collegi Oficial corresponent, dels resultats obtinguts, entre altres, amb les 
següents proves:  

1.Caigudes de tensió. 2. Equilibri de càrregues. 3. Mesures d’aïllament. 4. Mesures de 
terres. 5, Mesures de factor Potencia. 6. Mesures Luminotècniques 7. Comprovació 
de la separació entre punts de llum. 8. Comprovació de les proteccions contra 
sobrecarregues i curts circuits. 9. Comprovació de les connexions. 10. Verticalitat dels 
suports.  11. Anivellació de punts de llum. 12. Comprovació protecció contactes 
directes i indirectes. 13. Comprovació tret de Diferencials  
En els casos especials, s’executaran les mesures de luminàncies i enlluernaments. 
Les proves assenyalades anteriorment es realitzaran en presencia de Tècnics de la 

AMB, que confrontaran les mateixes, comprovant la seva execució i resultats. 
Aquestes proves hauran de donar uns resultats no inferiors als del Projecte i als 

preceptius en la normativa aplicable.  
Si el resultat de les proves no fos satisfactori, el sol·licitant haurà d’executar les 

operacions necessàries, perquè les instal·lacions es trobin en perfectes condicions, i les 
obres de les quals hauran de quedar acabades en el termini fixat. 

 

1.21 - TERMINI DE GARANTIA  

El termini de garantia de totes les instal·lacions d’enllumenat públic serà d’un any, 
excepte que el Plec de Clàusules Administratives fixi un termini superior, durant el qual el 
Contractista restarà obligat a conservar la instal·lació en perfectes condicions de 
funcionament ¡ seguretat, reposant els materials defectuosos, deteriorats i trencats o 
sostrets per tercers i deis accidents o perjudicis que puguin produir-se.  

Si en el termini requerit no són reparades les anomalies existents podran ser 
reparades per compte d’aquest Ajuntament, descomptant el valor d’aquestes reparacions, 
de les retencions assenyalades en l’Art. 1.25 anterior.  
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1.22 - RECEPCIÓ DEFINITIVA  
Transcorregut el termini de garantia i abans de procedir a la recepció definitiva de les 

instal·lacions, s’efectuarà una comprovació del correcte funcionament de tots els elements 
integrants de la mateixa.  

Es realitzaran els mateixos assaigs i comprovacions definides per a la Recepció 
Provisional, comprovant-ne els resultats de les mateixes. 

A partir d la Recepció Definitiva de les instal·lacions d’enllumenat públic, es 
responsabilitzarà de la conservació i manteniment de les mateixes, l’empresa 
concessionària, sota la supervisió dels Serveis Tècnics Municipals.  

2.00 - CONDICIONS DELS MATERIALS  

2.01 - CONTROL PREVI DELS MATERIALS  

Tots els materials emprats, encara els no relacionats amb aquest Plec, hauran de ser 
de primera qualitat i completament nous sense haver estat utilitzats, encara que fos amb 
caràcter de mostra o experimental.  

Una vegada adjudicada l’obra definitivament i abans de la instal·lació, el Contractista 
presentarà a la Direcció Facultativa, els Catàlegs, cartes mostres, etc., que es relacionen en 
la recepció dels distints materials. No es podran emprar materials sense que prèviament 
hagin estat acceptats per la Direcció Facultativa.  

Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva, podent ser rebutjats 
per la Direcció Facultativa encara després de col·locats, si no complissin les condicions 
exigides en aquest Plec de Condicions,havent de ser reemplaçants pel Contractista, per 
altres que compleixin amb les qualitats exigides. 

Es realitzaran quantes anàlisis i proves necessàries per a la comprovació de la 
qualitat s’ordenin per la Direcció Facultativa, encara que aquestes no estiguin indicades en 
aquest Plec, les quals es realitzaran en els Laboratoris que, en cada cas, indiqui la Direcció 
Facultativa de l’obra, sent les despeses ocasionades per compte del Contractista.   
2.01.1 - Condicions generals dels materials de l’obra civil  
 
Tots els materials emprats en l’obra civil d’aquest projecte hauran de complir les 
especificacions que s’indiquen particularment per a cada un d’ells en els articles d’aquest 
Plec. Independentment d’aquestes especificacions, el director d’Obra té la facultat per a 
ordenar les anàlisis i proves que cregui convenient i estimi necessàries per a la millor 
definició de les característiques dels materials emprats.  

3.1. 2.01.2 - Condicions generals dels materials d’enllumenat públic  

Amb independència de les anàlisis i proves que ordeni la Direcció les quals 
s’executaran en els Laboratoris que aquesta designi, es farà en els diferents materials a 
emprar el següent control previ:  
Làmpades i equips   
El Contractista presentarà a petició de la Direcció Facultativa:   - Catàleg amb el 
tipus de làmpades i equips que ha d’utilitzar, on hauran de figurar les característiques mes 
importants i el flux lluminós i una mostra a presentar. .   - Protocol dels fabricants 
de làmpades i equips amb les característiques que hagin de reunir les reactàncies que 

aconselli emprar per a cada tipus específic, indicant no sols la intensitat d’arrencada, la 
potència i corrents subministrades, la resistència a la humitat, l’escalfament admissible, etc., 
sinó també les proves que han de realitzar-se per a efectuar les comprovacions 
corresponents.  
Quadre d’enllumenat Públic.  
El Contractista presentarà a la Direcció Facultativa un esquema unifilar del quadre 
d’enllumenat, ressaltant els elements més importants, acompanyant catàleg de caràcter 
tècnic d’aquests aparells amb indicació deis tipus que es van a utilitzar.  
Cables 

Informar per escrit a la Direcció Facultativa del nom del fabricant dels conductors, tensions 
de servei, seccions i lliurament d’una mostra deis mateixos.  
Suports 

Presentació d’un croquis amb les característiques de dimensions, forma, gruixos de xapa i 
pes del suport amb la seva tolerància, que pretén instal·lar. En aquestes característiques no 
podran figurar dimensions, gruixos o pesos inferiors als del projecte.  A petició del 
Contractista, la Direcció facultativa podrà canviar el tipus de suport, sempre que siguin 
d’una robustesa i estètica igual o superior a la projectada. S’aportarà Certificat de 
Normalització si Real Decret 4Ql/1989, i, en tot cas, complimentant el RET2002, ITC BT 09.  
 
Lluminàries Abans de ser acceptades per la Direcció Facultativa els tipus de lluminàries a 
instal·lar, serà necessari la presentació pel Contractista a la Direcció Facultativa de:  - 
Catàlegs en que han de figurar dimensions i característiques.  - Corba d’intensitats 
lluminoses en un pla (corba fotomètrica d’un Laboratori Oficial).  - Mostra dels diversos tipus 
que es van a emprar, pel seu posterior assaig en laboratori.  - Certificat del fabricant a 
mesura que està construïda si NORMA UNE 60598  - Certificat que acrediti el FHS i el 
rendiment lumínic Tots els escrits, catàlegs, cartes, corbes fotomètriques, etc, hauran de 
presentar-se en dos exemplars, reservant-se una d’aquestes documentacions el Director 
Facultatiu i lliurant altra al Departament d’Enllumenat.  

En el cas que els models de qualsevol tipus de material oferts pel Contractista no 
reunissin al parer de la Direcció Facultativa suficient garantia i aquests materials siguin 
fabricats per més d’un fabricant, es podrà exigir al Contractista, la presentació d’una 
proposta de tres marques que compleixin amb el Plec de Condicions, entre les quals la 
Direcció Facultativa triarà la més adequada.  
2.01.3 Normalització  

Tots els materials i instal·lacions utilitzats hauran de respondre a allò que s’ha 
normalitzat pels Serveis Tècnics de la AMB o, si és procedent, presentar possibilitat 
d’intercanvi sense necessitat d’operacions o elements accessoris.  

4. 2.03 - CONDICIONS ESPECIFIQUES DELS MATERIALS D’ENLLUMENAT  

2.03.1 - Perns d’ancoratge  
Per als fonaments de les columnes s'utilitzaran perns d'acer F-111, galvanitzats, les 

dimensions dels quals són les següents: 
Les dimensions mínimes dels perns es determinen en funció de l'alçada, h, de la 

columna i s'ajustaran al quadre que s'inclou a continuació, on: 
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a   =  Longitud del pern 
Ø  =  Diàmetre del pern  
R  =  Longitud del pern amb roscat mètric 
c   = Distància des de la part inferior del pern a l’encerclat inferior 
b   =  Distància de l’encerclat inferior al superior 

 
PERNS  Dimensions en metres 

H 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 

a 500 500 
50
0 

70
0 

70
0 

70
0 

90
0 

90
0 

900 1000 

Ø 18 18 18 24 24 24 27 27 27 33 

R 100 100 
10
0 

11
0 

11
0 

11
0 

13
0 

13
0 

130 150 

b 250 250 
25
0 

35
0 

35
0 

35
0 

45
0 

45
0 

450 450 

C 100 100 
10
0 

15
0 

15
0 

15
0 

20
0 

20
0 

200 250 

5. Femelles 

Les dimensions mínimes de les femelles mètriques zincades o cadmiades s'estableixen 
en funció de l'alçada, h, de la columna i s'ajustaran al quadre que s'inclou a continuació, de 
conformitat amb la nomenclatura de la figura següent, on: 

 
t    =  Distància entre les cares de la femella mètrica 
t1  =  Alçada de la femella mètrica 

 
FEMELLES MÈTRIQUES Dimensions en mil·límetres 

h 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 

t 27 27 27 36 36 36 40 40 40 50 

t1 15 15 15 
18,
5 

18,

5 

18,
5 

21,
5 

21,
5 

21,
5 

25 

6. Volanderes 

Les dimensions mínimes de les volanderes, que seran d'acer i galvanitzades, 
s'estableixen en funció de l'alçada, h, de la columna i s'ajustaran al quadre que s'inclou a 
continuació, de conformitat amb la nomenclatura de la figura adjunta, on: 

 
A1  = Costat de la volandera 
a1  =  Espessor de la volandera 
Ø   =     Diàmetre del forat de la volandera 

 
En el cas de columnes d’alçada superior a 14 metres, o que sustentin més de dos 

concret realitzant els càlculs pertinents, requerint per a la seva implantació l'autorització del 

Director de l'Obra. 
 

2.03.2 - Tapes i marc per a arquetes  
Construïdes de fosa de ferro, injecció d’alumini o PVC.  
La tapa per la seva cara exterior, amb dibuix de profunditat 4 mm. 1 per la cara 

interior, proveïda de nervis per a una major resistència. Incorporarà les lletres E.P. o bé 
Enllumenat Públic. 

El marc, amb canal interior amb l’aïllament de la tapa i amb base inferior prou 
dimensionada per a millor repartiment de la càrrega.  

Hauran de resistir com a mínim una càrrega puntual de 1.000 Kg. les situades en les 
voreres i passos de vianants i de 5.000 Kg. les situades en la calçada.  

Les dimensions i dibuixos hauran de ser les indicades en els plànols de Projecte.  
Les dimensions útils normalitzades són:  a) 400x400mm.  b) 600x600mm.  
 
2.03.3 - Tubulars per a canalització  
2.03.3.2 - Tub de polietilè  

Estaran fabricats en Polietilè d’alta densitat amb estructura de doble paret, llisa 
interior i corrugada exterior, unides per termofusió.  

Els diàmetres a utilitzar, segons els casos seran 90 mm. d’exterior, 110 mm, 125 
mm:. Hauran de portar una guia o fiador pel pas del cable. La resistència a l’aixafada per a 
deformació serà de 5%> 450 N. La resistència a l’impacte per a una massa de 5Kg. serà pel 
tub de 90 mm. de 20 J per a una altura de 400 mm. i pel tub de 110 mm. de 28 J per a una 
altura de 570 mm.  

Complirà la norma EN50086 que portarà marcada en la coberta exterior, així com la 
data de fabricació.  

Les característiques tècniques seran facilitades pel fabricant a la Inspecció Facultativa 
pel seu examen.  Hauran de suportar com a mínim sense cap deformació, la 
temperatura de 60° C.  
2.03.4 - Rajoles, totxos i peces ceràmiques. De massa d’argila cuita.  

Tindran forma i mida regular, arestes vives, cares planes i seran de color uniforme. 
Seran de massa homogènia, gra fi i mancaran de pinyols, fenedures, esquerdes o buits.  

Seran de bona cocció, realitzada a temperatura uniforme. No s’ensorraran amb 
facilitat a l’enfrontament ni seran gèlids. Donaran sons metàl·lics a percussió, No seran 
fràgils i oferiran facilitats pel tall.  Resistència mínima a la compressió: 200 Kg/cm2. 
 Absorció: submergits en aigua el pes d’aquests no ha d’augmentar mes de 15 %.  
2.03.5 - Conductors  

Procedència Seran subministrades per casa de coneguda solvència en el mercat.  
Característiques i tipus   Tots els conductors, quant a la qualitat i 

característica del coure, estaran conformats amb les Normes UNE 21Q1 1 i 21064.  
 Els conductors utilitzats per les connexions i instal·lació interior en suports i 

caixes, seran flexibles, amb els conductors aïllats en PVC, del tipus RV-06/l KV, de seccions 
1,5., 2,5 1 4 mm segon Norma UNE 21022. 

 Els conductors utilitzats per a les línies d’alimentació dels punts de llum seran 
dels següents tipus segons el tipus de canalització:  

1. Canalització subterrània. Tant si és directament soterrat, com si és protegit 
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amb tub, tipus RFV-06/1 KV, de secció mínima 4 x 6 mm2 segons Norma UNE 
21029.  

2. Canalització aèria sobre façana amb grapes. Únicament tipus RV.0,611 KV de 
secció mínima 4 x 4 mm2. si UNE 21029.  

3. Canalització aèria sobre suports. Cables tetrapolars autoportants trenats en 
espiral visible tipus RZ-0611 KV, de  secció mínima 4 x 6 mm2. s/n UNE 21030.  

4. Safates En casos especials com túnels i galeries de serveis es podrà estendre 
el cable sobre safates que podran ser de material plàstic o metàl·liques. 

En el cas de ser de material plàstic hauran d’estar construïdes en material aïllant, 
autoextingible i indeformable. Si és metàl·lica haurà d’estar tractada contra la corrosió i en 
la seva instal·lació s’haurà de preveure sense connexió al circuit de posada a terra. 
En aquests dos casos disposant deis adequats orificis de ventilació i de tots els  elements i 
accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació.  
2.03.6 - Portalàmpades  

Els portalàmpades seran amb un cos de porcellana i tub interior de coure, amb 
connexió a cables d’alimentació per cargol, i amb dispositiu de seguretat per evitar que es 
descargoli la làmpada per vibració. D’acord amb Normes UNE 20397-76. Rosques 
normalitzades: per a casquet E-27 i E-40.  Qualsevol altre tipus de portalàmpades complirà 
amb la norma UNE que li sigui d’aplicació  
2.03.7 - Automatismes d’encesa  

Podran estar constituïts per:  
2.03.7.1 – Cèl·lules Fotoelèctriques  

Generalment estaran compostes per Cèl·lules fotoconductives, que tenen la 
propietat de minvar la resistència en rebre la llum. Inclourà l’aparell, uns contactes que 
tanquin o obrin un circuit constituint l‘interruptor, que haurà d’estar compensat contra els 
canvis de temperatura. La sensibilitat no variarà en els canvis de temperatura se 
subministraran normalment ajustats per a una il·luminació d’uns 50 lux, encara que s’haurà 
de poder variar amb facilitat.  

La tapa serà de material translúcid o transparent, inalterable a qualsevol condició 
meteorològica. El conjunt estarà hermèticament tancat a prova de xocs (calamarsa) i 
vibracions. Haurà d’estar protegida contra sobretensions.  

El mecanisme haurà de preveure un retard aproximat de 30 segons, que impediran la 
connexió o desconnexió en cas de variacions momentànies de llum.  

Capacitat mínima de l’encesa 1000 W amb làmpada d’incandescència.  
2.03.7.2 - Programador Astronòmic  

Haurà d’ajustar-se a les condicions de Latitud i Longitud de la ciutat.  
Haurà de permetre l’avenç i retard de l’hora d’encesa i apagada.  
Hauran d’estar previstos per poder-se programar l’encesa i apagada d’un segon 

circuit.  
Haurà de poder muntar-se sobre rail DIN. 
Estarà dotat d’una autonomia mínima de 2 anys en cas de falta de fluid, sense 

pèrdua de la programació.  
La corba astronòmica ha de ser continua dia a dia.  
Haurà de programar-se mitjançant un dispositiu extern a l’aparell sense que aquest 

disposi de botoner de programació, o be pugui anular-se.  

2.03.7.3 - Sistemes de Control Centralitzat  

2.03.7.3 .1- Actuador local  
Estaran muntats en un armari de maniobra i protegits contra contactes directes. 

Disposaran d’una connexió per a terminal que permetrà l’accionament de la instal·lació, 
comprovació i modificació de dades, i visualització de les mesures de paràmetres elèctrics 
en la pròpia escomesa.  

Les seves característiques específiques compliran amb les següents prestacions 
mínimes:    

- Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l’orto i l’ocàs i canvi automàtic de l’hora 
d’hivern / estiu. Possibilitat de correcció de 127 minuts sobre les hores d’orto i ocàs. 
Reserva de marxa 10 anys.    

- 3 Relés de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o 
a hores fixes:    

- Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesura de tensió, intensitat, potència 
activa i reactiva, factor de potència i comptadors d’energia activa i reactiva i d’hores de 
funcionament.    

- 8 Entrades digitals per contactes lliures de tensió per a registre de:  
a) les desconnexions de les proteccions, b) selector de funcionament: manual, 0, 

automàtic, c) accionament de fotocèl·lula, etc.    
- 1 Entrada analògica 4 - 20 mA. lliure.    
- Registres: Memòria RAM per a emmagatzemar històrics com Registres de mesures 

elèctriques, Alarmes o esdeveniments, etc.    
- 1 Canal de comunicació RS232 optoaïllat per a connexió a mòdem telefònic o ràdio. 

 - 1 Canal de comunicació RS485 optoaïllat per a connexió a altres elements del 
sistema de control.    

- Muntatge en rail DIN 35 mm.  
2.03.7.3 .2- Sistema de transmissió.  

Els sistemes de comunicació seran compatibles amb els que indiqui la Direcció 
Facultativa i podran ser via cable en bucle local, via ràdio a través de la xarxa pròpia o via 
telefònica per mitjà d’una connexió amb la RTC o GSM, a través del corresponent mòdem. 
 Els sistemes via mòdem es componen d’un rádio-módem per a transmissió de dades 
del tipus homologat per l’ajuntament.  

L’equip rádio-módem serà controlat per microprocessador i incorporarà la font 
d’alimentació. Es connectarà a un dels ports sèrie de l’actuador local.  

El protocol serà transparent a l’utilitzat pels equips terminals de dades. Treballarà en 
la banda UHF amb una canalització de 12,5 kHz i la seva velocitat mínima de transmissió 
serà de 2400 bps amb alta capacitat de commutació.  

La potència de sortida serà de 2 W. estàndard.  L’equip rádio-módem es 
complementa amb una unitat d’antena omnidireccional, amb el seu cable de connexió, per 
a muntatge en la coberta del quadre, o antena directiva col·locada en una columna 
d’enllumenat.  

6.1. 2.03.8 - Caixa de maniobra  

2.03.8.1 - Caixa per a instal·lar sobre suport d’enllumenat o sobre façana.  
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Estarà composta per una caixa de dos mòduls de material aïllant i autoextingible i de 
doble aïllament amb tancaments per mitjà de cargol de cap triangular i frontisses interiors 
de material metàl·lic inoxidable que impedeixin la separació de les portelles respecte a les 
caixes.  En aquesta caixa s’allotjaran els elements que es relacionen en el quadre adjunt amb 
els seus corresponents calibres.  

Tots aquests elements estaran protegits per una tapa de plàstic transparent 
cargolada que impedeixi els contactes directes, en el cas que les portes de les caixes quedin 
obertes, l’esmentada tapa tindrà les obertures necessàries per a la utilització deis 
mecanismes.  

La caixa de maniobra disposarà de premsaestopes del diàmetre adequat per a 
l’entrada i sortida de cables segons norma UNE 20343. Tots els elements de subjecció de 
l’esmentada caixa seran metàl·lics, de llautó o qualsevol material inoxidable, inclús cargol. 
Compliran les formes I.P.547.  Disposaran d’airejadors que permetin el pas de l’aire, 
però no el de partícules i insectes.  

En l’interior de la caixa es fixa de forma permanent i degudament protegida una 
taula amb les característiques dels elements instal·lats amb els seus corresponents calibres i 
un esquema del quadre.  

Sobre les bases dels fusibles es retolarà el calibre que correspongui en cada cas.  
Tots els materials elèctrics compliran, en el cas que existeixi, la norma UNE 

corresponent:  
 
 - Per a interruptors automàtics la 20103 i la 20347.  - Per a contactors la 
20109.  - Per a interruptors de 1 defecte la 20383.  - Per a fusibles la 21103. 
 - Dimensions mòdul petit 270 x 270 x 171.  - Dimensions mòdul gran 540 x 
270 x 171.  - Dimensions totals 810 x 270 x 171.  

2.03.8.2 - Armaris de Maniobra  
Es detallen els procediments de construcció i protocols d’assaigs necessaris, per a la 

correcta execució deis quadres d’enllumenat públic a fi d’aconseguir un sistema de 
fabricació estandarditzada a través de fabricants homologats, complint els procediments i 
normatives establertes per a aquest tipus de components i garantir el correcte i fàcil 
manteniment posterior.  
Sistema de fabricació  

Els Centres de Comandament han de fabricar-se per empreses especialitzades i que 
estiguin homologades segons normes 50 9002. Els equips han d’incorporar:  

- Identificació clara exterior en els centres de comandament de la marca del 
fabricant.   
- Protocols d’assaig i control, segons normes UNE-EN-60439-l-1993.   
- Escomeses de Companyia, segons normes.   
- Etiqueta identificadora en interior de cada centre de comandament amb les 
següents  dades: 
- Número de fabricació i data de fabricació.   
- Tensió de treball.   
- Potencia nominal.   
- Verificació del control de qualitat.  

Sistema de comandament i control centralitzat  

Els centres de comandament han de tenir espai de reserva, accessoris elèctrics i el 
cablatge necessari per a la instal·lació d’un futur Sistema de Gestió i Comandament 
Centralitzat.  
Assaigs: S’efectuaran els assaigs, segons laNormaUNE-EN-60439-l-1993:   
- Inspecció de tots els conjunts.   
- Inspecció de cablatge.   
- Verificació de prova en buit, en tensió.   
- Verificació de funcionament elèctric.   
- Verificació de comprovació mecànica de 1aparellat.  - Verificació de la resistència 
d’aïllament.  
Característiques mecàniques:   
- Planxa d’acer inoxidable Norma AISI-304 de 2 m/m. de gruix.   
- Pintura normalitzada RAL 7032.   
- Teulader per a la protecció contra la pluja.   
- Panys de triple acció amb vareta d’acer inoxidable i maneta metàl·lica proveïda de clau 
 normalitzada per companyia i suport per a bloquejar un cadenat.   
- Armelles de transport desmuntable, per a col locació de cargol enrassat un cop situat el 
quadre  elèctric.   
- Sòcol amb ancoratge reforçat amb trepant 0 2OmIm per a perns M16.   
- Portes plegades en el seu perímetre per a major rigidesa, amb espàrrecs roscats M4 per a 
 connexions  del conductor de terra.  
Característiques elèctriques:   
- Potencia fins a 31,5 kW / 400V - 20 kW /230V.   
- Escomesa segons les normes de companyia.   
- Caixes de doble aïllament per a protecció de l’aparellet elèctric.   
- Magnetotèrmics amb biocs diferencials i contactes auxiliars en cada línia de sortida i 
protecció  línia de comandament.   
- Protecció contra contactes directes i indirectes   
- Finestretes per a protecció 1P659.   
- Enllumenat interior amb portalàmpades estanc.   
- Presa de corrent per a ús de manteniment.   
- Cablatge de potencia secció mínima 10mm2.   
- Connexions de cables flexibles amb terminals.   
- Premsaestopes de poliamida PG-29 per a cada línia de sortida.  
- Borns de connexió de línies de sortides de 35mm2.   
- Assaigs elèctrics normes UNE.   
- Preparats per Sistema de Control Centralitzat.  
Podran ser dels següents tipus:   
A) Armari amb equip de comptatge en tarifes B.0, 3.0 i 4.0. Contindrà el comptador 
electrònic del tipus multitarifa i pluricompanyia, en el mòdul de Cia.  

En el mòdul d’abonat contindrà els elements de comandament i protecció per a un 
màxim de 4 sortides, estant preparat per a la connexió del sistema centralitzat de control.  

Tots els mecanismes estaran allotjats en caixes de doble aïllament amb airejadors 
per a permetre una correcta ventilació i impedir la condensació.  
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La part de companyia estarà dotada d’un pany tipus ‘JIS’ amb clau que indiqui la 
citada companyia, per a permetre la lectura deis comptadors i la reparació de les avaries de 
la seva responsabilitat.  

Disposarà d’armelles per a transport, que hauran de poder-se retirar una vegada 
col·locat en el seu emplaçament definitiu. En la part interior de la porta d’abonat figurarà un 
esquema on sindiquen els calibres de les proteccions tèrmiques i diferencials utilitzats.  

Tanmateix disposarà d’un porta-notes on es col·locaran els avisos i instruccions 
especials que es puguin produir. En la part exterior de la mateixa, figurarà el nom del 
fabricant de l’armari i el del seu instal·lador.  Potència màxima admissible 31,5 kW a 
400 V., 20 kW a 230 V.  
2.03.8.3 - Aparells per a la Reducció de Flux en Capçalera  

Estaran muntats en l’interior d’un armari de maniobra juntament amb els equips de 
comptatge i protecció.  

Disposaran d’un interruptor que permeti el funcionament de la instal·lació sense la 
intervenció del regulador.  

Haurà de poder-se connectar sense càrrega, sense que afecti ais mecanismes de 
protecció. Estarà protegit contra contactes directes.  

Les tensions mínimes estaran regulades de forma que funcionin totes les làmpades 
sigui quin sigui el seu tipus i antiguitat.  

En cas de fallada de tensió, quan es restableixi, arrancarà de forma normal passant a 
l’estat d’estalvi una vegada s’hagi estabilitzat la instal·lació.  
Característiques de l’estabilitzador-reductor de tensió.  

L’estabilizador-Reductor anirà instal·lat en el propi Centre de Comandament i haurà 
de poder ser comandat pel Sistema de Control  Centralitzat. Haurà de ser electrònic i 
completament estàtic.  
Característiques elèctriques:   
- Tensió d’entrada .... 3 x 400/23 0 V dr 15%   
- Freqüència 50 Hz ± 2 Hz   
- Tensió de sortida .... 3 x 400/230V ± 1,5%  - Tensió d’arrencada 220 y & 2,5   
- Tensió per a reducció de consum;   
- Per a Sodi Alta Pressió 185 V.   
- Per a Mercuri Alta Pressió 200 V.   
- Potència ¡ Intensitat Nominal 15, 22, 30 o 45 kVA.   
- Sobreintensitat transitòria 2 x In durant 1 mm. cada hora   
- Sobreintensitat permanent 1,3 x In (incorpora protecció tèrmica)   
- Precisió de la tensió nominal de sortida per a una entrada del ± 10%.± 1,5%   
- Precisió de la tensió reduïda de sortida per a una entrada del dr 10% dr 2,5%  - Regulació 
independent per fase.   
- No introdueix distorsió harmònica.   
- Factor de potència de la càrrega, des de 0,5 capacitiu a 0,5 inductiu.  
Característiques climàtiques:   
- Temperatura ambient -10°C a + 45°C   
- Humitat relativa màxima 95% (sense condensació)   
- Altitud màxima 2.000 m.  

6.2. 2.03.9 - Suports  

2.03.9.1 - Braços metàl·lics  

Característiques  
Construïts en tub amb un diàmetre de 42 mm. d’acer DIN 2448, soldat a una placa de 

fixació de forma d’abraçadora, de 5 mm. de gruix de forma rectangular i puntes 
arrodonides.. En la placa de fixació i pròxima als vèrtexs es practicaran 4 trepants de 15 mm. 
per al pas d’altres tants perns d’ancoratge, construïts en barra rodona d’acer de 12 mm. de 
diàmetre i 200 mm. de longitud roscats 50 mm. d’un extrem i doblegat l’altre extrem per a 
millor fixació a l’obra. Podran utilitzar-se altres tipus de fixació, com a perns amb resines, 
sistemes ‘SPIT’ o semblants, etc., sempre que aquests siguin d’absoluta garantia. 

Les dimensions així com els detalls constructius s’especifiquen en el corresponent 
pla.  
Protecció contra corrosió. 

Tots els braços es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud per mitjà d’immersió 
en bany calent.  

El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98 % de zinc pur en pes havent 
d’obtenir-se un dipòsit mínim de 600 gr/m2  sobre la superfície.  

Tal característica i les d’adherència, continuïtat i aspecte superficial, s’adaptaran al 
que estableix la Norma UNE 37501.  
Resistència a la protecció  

L’assaig s’efectua directament sobre la superfície del suport o bé sobre una mostra 
treta del mateix.  La superfície a assajar es desgreixarà amb cotó net. Quan l’assaig es 
realitzi sobre mostres, després de desgreixar-les, s’introduiran durant deu minuts en una 
estufa a 100°C. Una vegada refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts 
seccionades. Es prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de ferricianur 
potàssic i duna part de dissolució centinormal de persulfat amònic.  

Les mostres se submergiran de seguida en la mescla o sobre la superfície del suport, 
en el cas d’assajar-se directament. Després de 10 minuts d’immersió o aplicació, s’assecarà 
la mostra mantenint vertical o es traurà el paper. Es admissible la presència de taques de 
color blau d’un diàmetre màxim de 15 mm. i el nombre del qual no serà superior a 2 per 
cm2.  
Resistència als esforços verticals  

Haurà de resistir una càrrega almenys de 50 Kg., més el pes de la lluminària, amb 
l’equip incorporat ¡ sense deformació permanent. La càrrega de ruptura serà superior a 100 
Kg.  
Dimensions  

Els voladissos normalitzats seran: 0,50. 1,00 i 1,50 amb una inclinació sobre 
l’horitzontal de 100.  
2.03.9.3 - Pals de fusta  

En les línies amb pals de fusta, s’empraran principalment, el castany i l’acàcia, entre 
les espècies frondoses i el pi silvestre, pi larícic, pi pinyer i avet, entre les espècies coníferes. 
Hauran de ser tractats mitjançant un procediment de preservació eficaç que eviti la seva 
putrefacció.  Les especies de creixement ràpid, com el pi insigne i eucaliptus, no seran 
acceptables sinó és en instal·lacions provisionals per a una durada no superior a dos anys.  



  

  

AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS 

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT EXTERIOR A L’AV. D’EIVISSA I AL CARRER MENORCA AL T.M. DE BADIA DEL VALLÈS.  Plec de condicions 

 Pàg. 38 

 

La fusta dels pals haurà de tenir la fibra recta, ser sana, degudament escorçada i 
seca, i no presentarà esquerdes longitudinals o radials, nusos viciosos, torçades excessives ni 
indicis d’atac.  L’extrem superior haurà de tallar-se en con o falca per a dificultar la 
penetració de l’aigua de pluja.  

El diàmetre mínim dels pals serà de 11 cm. en la seva part superior, en les espècies 
coníferes, valor que podrà reduir-se a 9 cm. pel castany. Per a la fusta, en cas de no disposar 
de les seves característiques exactes, pot adoptar-se com a mesura de càlcul una càrrega de 
ruptura de 500 Kg/cm2 per a les coníferes i de 400 Kg/cm2 pel castany, havent de tenir-se 
en compte la reducció amb el temps de la secció de la fusta en l’encastament.  
2.03.9.4 - Pals i columnes gran Altura  

Tots els suports que superin els 16 m d’altura disposaran d’un dispositiu que permeti 
l’ascens i descens de les lluminàries pel seu manteniment.  

Les corones o parts lliscants disposaran d’un sistema mecànic d’ancoratge en la seva 
posició de funcionament i d’un sistema de frenada automàtica en cas de ruptura o fallada 
del sistema elevador.  

El sistema elevador estarà constituït per un motor i un sistema de cables ¡ politges 
en l’interior de la columna, protegit contra contactes directes i indirectes i contra 
sobreintensitats i curts circuits.  

Els cables d’alimentació als projectors hauran de ser flexibles i la seva instal·lació ha 
de fer-se de manera que impedeixi el seu retorçament en l’interior de les columnes en les 
operacions d’ascens i descens de la corona mòbil.  

Els conductors elèctrics no estaran sotmesos a esforços de tracció.  Les portes 
d’accés al compartiment del motor estaran situades com a mínim a 30 cm d’altura de la 
rasant del paviment una vegada instal·lada la columna.  Disposarà igual que la resta de 
suports d’una orella en lloc accessible per a embornar del cable de posada a terra.  

Podrà admetre l’ús d’un sol motor per a diverses columnes quan la direcció 
facultativa, en funció de la distància entre columnes ¡les condicions de conservació així 
l’estimin convenient. Amb les columnes se subministraran tots els elements pel seu 
funcionament, tant en condicions de servei com de manteniment i comprovació.  

 
2.03.9.5 – Bàculs i columnes metàl·liques  

 
Característiques de les columnes 

Les columnes que s'utilitzaran seran les del tipus AM-10 definides en el Reial Decret 
2.642/1.985, de 18 de desembre, i Ordre Ministerial de 11 de juliol de 1.986. Aquestes són 
cilíndriques amb placa base i amb porteta de registre. 
 
Tipus de material i característiques constructives 

 Seran de xapa d'acer de qualitat mínima A-360 grau B, segons norma UNE-36-080-
78, primera part. Tindran forma tronconònica i conicitat de 12 o 13 0/00 amb una tolerància 
de +- 0,5 0/00. 
 Els fustes de les columnes hauran d'estar construïts d'una sola peça o con de xapa 
d'acer, sense soldadures transversals per entremig la columna, i la seva superfície serà 
continua i exempta d'imperfeccions, taques, grums  o butllofes. 

 En tots els casos els suports aniran proveïts de placa basem que com a mínim serà 
del mateix tipus d'acer que la columna, embotida amb cartabons de reforç soldats, la unió 
entre la placa base embotida i la columna mitjançant dos cordons de soldadura, un en la 
part inferior i l'altre en la part superior. La placa base disposarà de quatre forats troquelats. 
 Les columnes disposaran d'un casquet d'acoblament en punt, soldat la columna i 
determinat en cada cas pel tipus de lluminària a instal·lar. 
 Totes les soldadures seran al menys de qualitat 2, segons norma UNE-14-011-19.74, i 
tindran unes característiques mecàniques superiors a les del material base. 
 En l'interior de les columnes, i en el seu extrem superior, s’instal·larà diametralment i 
soldat en la xapa de la columna un rodó de dimensions idònies, proveït d'un cargol o 
sistema adequat de presa de terra, i de brides per a la subjecció dels conductors 
d'alimentació del punt de llum. 
 La caixa de protecció tindrà un grau de protecció mínim de IP44 segons UNE 20.324,  
dotada de borns d'entrada i sortida per cadascuna de les línies d'alimentació i per a la de 
doble nivell i borns de sortida per a alimentació de la lluminària. Contindrà en el seu interior 

bases per a fusibles cilíndrics UTE de mida  0,1038 mm de 6 A , segons UNE 21103. Es 
protegirà amb plom el conductor de fase. 
 
Protecció de la superfície 

Amb l'objecte d'evitar la corrosió dels suports, tant interior com exterior, la protecció 
de tota la superfície es realitzarà mitjançant galvanitzat en calent, complint-se les 
especificacions tècniques dels recoberts galvanitzats establertes en el Reial Decret 
2.531/1.985, de 18 de desembre, norma UNE-37501-71 i norma UNE- 72-404-84. El 
recobriment de galvanitzat tindrà un pes mínim de 550 a 600 gr/m2 de zenc, equivalent a 
un espessor mig de recobriment de 77 a 84 micres.  

El galvanitzat haurà de ser continu, uniforme i exempt d'imperfeccions, i haurà de 
tenir l'adherència suficient per a resistir la manipulació dels suports. 

 
Dimensionat 

El dimensionat de les columnes s'ha realitzat complimentant el que disposa el Reial 
Decret 2.642/1.985, de 18 de desembre, Ordre Ministerial 11 de juliol de 1.986, norma UNE-
72-406-84/EN-40-6, norma MV-103-1.972, norma UNE-72-408-84/EN-40-8i la ITC-BT-09 al 
seu apartat 6.1.. Les dimensions mínimes de les columnes s'ajustaran als quadres següents: 

On:  
 
E, és l'espessor de la xapa de la columna  
D, els diàmetre de la base  
d, el diàmetre en punta  
e, l'espessor de la xapa de la placa base 
g, la dimensió de la placa base 
f, la distància entre forats de la placa base 
z, el nombre de cartabons 
q, l'espessor del cartabò 

m i o, les dimensions del cartabò 
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l i k, les magnituds dels forats de la placa base 
h, és l'alçada de la columna 
 

H 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 

E 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

d 60 60 60 60 76 76 76 76 76 76 

D 112 125 138 151 180 193 206 219 232 258 

e 8 8 8 10 10 10 14 14 14 14 

g 350 350 350 400 400 400 500 500 500 500 

f 258 258 258 283 283 283 380 380 380 380 

z 4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 

q 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 

m 150 150 150 200 200 200 250 250 250 250 

o 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 

l x k 
22x4

0 
22x4

0 
22x4

0 
30x4

5 
30x4

5 
30x4

5 
33x5

0 
33x5

0 
33x5

0 
40x6

0 
 

Toleràncies 

Les toleràncies admissibles en les dimensions bàsiques de les columnes, per a la 
rectitud, alçada nominal, volada, angle d'inclinació i secció, serà les establertes en la norma 
UNE-72-402-º80/EN 40-2. A aquest efectes, l'alçada nominal de les columnes amb un angle 
d'inclinació diferent de 0º, s'incrementarà amb una alçada addicional de increment d'alçada 
igual a r*cos(angle), considerant-se les toleràncies sobre l'alçada nominal incrementada. 

La tolerància admissible en el radi de les columnes, calculat a partir de la longitud de 
l'arc que forma la directriu de la columna, serà de +- 5 % respecte al valor nominal. 
Les toleràncies admissibles per a totes les dimensions de la placa base o d'assentament de 
les columnes seran de ± 5 % sobre el valor nominal, excepte en l'espessor de la placa, que 
serà de ± 10 %. 
 
Assaigs 

Les característiques químiques de l'acer s'acreditaran mitjançant l’anàlisi de la colada 
facilitat pel proveïdor, o mitjançant les anàlisis realitzats segons les normes UNE-36-400, 
7029 i 7349. 

La presa de mostres per a la determinació de les característiques mecàniques de l'acer 
s'obtindran d'acord amb la norma UNE-36-401, i les esmentades característiques es 
comprovaran mitjançant assaig de tracció segons la norma UNE-36-401. 

Als efectes de contrastació i verificació de les columnes, així com la garantia de 
qualitat i seguretat, podrà exigir-se certificat d'homologació de soldadures expedit pel 
Centre Nacional d'Investigacions Metal·lúrgiques (CENIM), així com la pertinent i 
reglamentària qualificació dels soldadors. 

En relació a la verificació de les columnes mitjançant assaigs respecte als càlculs de 

resistència de materials, es complirà allò que disposa la norma UNE-72-408/EN 40-8. 
El galvanitzat de les columnes haurà d'estar homologat o amb certificat de 

conformitat expedit per la Comissió de Vigilància i Certificació del Ministeri d'Indústria i 
Energia. S'assajarà l'espessor mig del galvanitzat bé pel mètode gravimètric o bé pel mètode 
magnètic, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 2.531/1.985, de 18 de 
desembre. 

 
- Fins una altura de 2,5 m. sobre el sòl, els pals o bàculs resistiran sense que es 

produeixi perforació, esquerda o deformació notable al xoc d’un cos dur, que origini una 
energia d’impacte de 0,4 K. 

- L’assaig es realitzarà colpejant normalment la superfície d’un element que es prova 
amb una bola d’acer de  K. sotmesa a un moviment pendular de ràdio igual a un metre.  

- L’altura de caiguda, és a dir, la distància vertical entre el punt en què la bola és 
deixada anar sense velocitat inicial i el punt d’impacte, serà de 0,40 m.  
Resistència al xoc de “cossos tous”  

- Fins una altura de 2,5 m. sobre el sòl, els pals o bàculs resistiran, sense que es 
produeixi perforació, esquerda o deformació notable, al xoc de ‘cos tou” que doni lloc una 
energia d’impacte de 60 Kg. Els xocs es realitzaran per mitjà d’un sac farcit d’arena de riu 
silicocalcària de grantilometria 0,5 mm. i de densitat aparent, en estat sec, pròxima a 1,55 o 
1,60. L’arena estarà seca en el moment de realitzar l’assaig a fi que conservi les seves 
característiques, especialment la seva fluïdesa.  

- La massa del sac ple d’arena serà de 50 Kg. i per a produir el xoc se sotmetrà a un 
moviment pendular, sent l’altura de caiguda 1,20 m.  
Resistència a la corrosió  

- L’assaig s’efectuarà directament sobre la superfície del suport o bé sobre la mostra 
treta del mateix. 

- La superfície a assajar es desgreixarà acuradament, i a continuació es rentarà amb 
aigua destil·lada i s’assecarà bé amb cotó net. 

- Quan l’assaig es realitzi sobre mostres, després de desgreixades, s’introduiran 
durant 10 minuts en una estufa a 1000 C.  

- Una vegada refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades. 
- Es prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinórmal de ferricianur potàssic i 
d’una part de dissolució centinorrnal de persulfat amònic.  

- Les mostres se submergiran de seguida en la mescla, o bé s’aplicarà un paper porós, 
prèviament embegut en la mateixa, sobre la superfície del suport, en el cas d’assajar 
aquesta directament. Desprès de 10 minuts d’immersió o aplicació, es traurà la mostra 
mantenint vertical o es traurà el paper.  
2-03.9.6 - Suports de fosa de ferro  

- Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.  
- Complir la norma EN 1561, olanormaUNE36 111  
- Les columnes disposaran duna 1ase de trepants de fixació accessible des de exterior 

de les mateixes.  
- Disposaran d’una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades 

quedin a una altura mínima sobre el rasant de 300mm. (aprox. 550 mm des de la part 
inferior de la placa base).  
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- L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat pel Departament d’Enllumenat 
i Energia, i només podrà accionar-se mitjançant les cines especials per a tal fi, segons plànol 
adjunt.  

- Disposarà de passamans, plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles.  
- Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentac6 de la 

caixa portafusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix 
amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra.  

- Els dibuixats ¡ gravats de la columna presentaran cantells nítids i uniformes en tota 
la longitud i perímetre de la mateixa.  

- Les unions de peces es realitzaran per mitjà de cargols inoxidables que assegurin la 
seva correcta fixació i que quedin embotits totalment en la columna.  

- Els mecanitzats es deixaran completament polits i sense rebaves.  
- Les columnes, excepte indicació en contrari se subministraran pintades en color 

negre i amb capa d’imprimació exterior i interiorment.  
- Amb cada columna subministrada s’adjuntarà un certificat de pes.  

2-03.97 - Suports d’acer inoxidable  
- Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.  
- La qualitat de l’acer, AISI 304 i 316  
- Les columnes disposaran d’una base de trepants de fixació accessible des de 

l’exterior de les mateixes.  
- Disposaran duna portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades 

quedin a una altura mínima sobre el rasant de 300 mm. (aprox. 550 mm des de la part 
inferior de la placa base).  

- L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat pel Departament d’Enllumenat 
i Energia, i només podrà accionar-se mitjançant les cines especials per a tal fi, segons plànol 
adjunt.  

- Disposarà de passamans, plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles.  
- Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la 

caixa portafusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix 
amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra.  

- Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits i sense rebaves.  
2-03.9.8 - Suports d’alumini  

- Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.  
- Complirà la norma EN 1706, o la norma UNE 38235  
- Les columnes disposaran d’una base de trepants de fixació accessible des de 
l’exterior de les mateixes. - Disposaran d’una portella de registre a una altura tal que 
una vegada instal·lades quedin a una altura mínima sobre el rasant de 300 mm. 
(aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa base). - L’esmentada portella 
disposarà del pany normalitzat pel Departament d’Enllumenat i Energia, i només 
podrà accionar-se mitjançant de les cines especials per a tal fi, segons plànol adjunt. - 
Disposarà de passamans, plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles. - Per la seva 
banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa 
portafusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix 
amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra. - Els mecanitzats 
i acabats es deixaran completament polits, sense rebaves ni taques. - Se 

subministrarà juntament amb la columna un maniguet bimetàl·lic per a presa de 
terra.  

6.3. 2.03.10 - LLUMINÀRIES  

6.4. Definició 

Són aparells que distribueixen, filtren o transformen la llum emesa per una o vàries 
làmpades i que contenen tots els accessoris necessaris per a fixar-les, protegir-les i 
connectar-les al circuit d'alimentació elèctrica. 

7. Classificació de les lluminàries 

 
2.03.10.1 - Lluminàries de LED 
 
 
Compliran les recomanacions del CEI i IDAE sobre els requeriments tècnics exigibles per 
lluminàries amb tecnologia LED de l’enllumenat exterior.  
Requeriments del fabricant  
- Qualitat: Acreditació ISO-9001 en fabricació de lluminàries.  
- Mediambiental: Acreditació ISO 14001, EMAS o altres que acreditin que l’empresa 
fabricant es troba adherit a un sistema de gestió integral de residus.  
- Catàlegs: El fabricant haurà de tenir un catàleg publicat amb les especificacions del 
producte i el preu PVP.  
- Certificats i assajos: Els certificats i assajos, que acreditin les característiques del producte, 
podran ser emesos pel laboratori del fabricant o un altre extern. No obstant això, amb la 
finalitat de poder contrastar les dades aportades, en qualsevol moment del procediment o 
posteriorment, la DF podrà requerir nous certificats emesos per Laboratori acreditat per 
ENAC o entitat equivalent 
 
Requeriments de la llumenera  
A) Temperatura de color (K) del LED:  

- 4.000ºK (+-200) per calçades i 3.000ºK – 3.500ºK per voreres.  
- En el cas de punts de llum amb una única llumenera que il·lumini calçada i vorera,  la DF 
decidirà la Tª de color a aplicar segons la tipologia de carrer, ubicació...  
B) Índex de reproducció cromàtica (CRI): - CRI>70 .  
C) Intensitat de funcionament del LED: - Màxim un 70% de la intensitat màxima de 
funcionament del LED indicada per el fabricant del díode.  
D) Temperatura d’unió (Tj): 

- Ha de ser tal que proporcioni com a mínim un 70% dels lúmens inicials, al cap de 
60.000 hores de funcionament.  
- L’apagada simultània d’un 10% dels LEDs serà considerat fallada sota garantia.  
- En definitiva ha de complir amb l’indicador de vida L70F10 segons la IEC/PAS 62717 

E) Eficàcia del LED ( Díode):  
- L’eficàcia com a mínim ha de ser 90lumen/w@350mA@Tj80ºC@CRI70@TK3.000ºK 
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i 110lumen/w@350mA@Tj80ºC@CRI70@TK4.000ºK .  
- Degut a l’evolució tecnològica aquest valor podrà ser revisable periòdicament ( per 
exemple cada 6 mesos).  

F) Rendiment de la llumenera ( rendiment òptic):  
- El rendiment òptic de la llumenera (flux sortint del conjunt) ha de ser com a mínim 
d’un 80%. Del total de lúmens proporcionats pel conjunt de led’s de la llumenera, 
s’han d’oferir a l’exterior (lumen output) un mínim del 80%.  
- En el cas de lluminàries ornamentals que incorpori difusors translúcids o decoratius 
el rendiment mínim serà del 70%  
- Cal certificat que inclogui l’assaig i estudi fotomètric de les lluminàries segons 
l’establert a la Norma UNE-EN 13032 ( aquest estudi haurà de proporcionar dades 
complertes de les corbes fotomètriques en format compatible amb el software lliure 
Dialux de la lluminària, l’eficiència lumínica i el rendiment de la mateixa, la 
temperatura de color i el rendiment de color de la font de llum, i el percentatge del 
flux emès a l’hemisferi superior, entre altres dades)  

G) Recanvis i actualitzacions:  
- Cal garantir el subministrament de recanvis durant les 50.000 hores de 
funcionament a partir de la data d’instal·lació del mateix, o si més no permetre 
l’actualització tecnològica del conjunt ( substitució de components, sense haver de 
canviar la llumenera sencera)  

H) Garantia  
- El fabricant donarà garantia dels materials a la DF, preveient-ne la substitució 
integral o dels elements interns de la llumenera, degut a qualsevol tipus de fallada, 
durant un mínim de 5 anys.  
- La garantia ha d’incloure la reparació o substitució de les parts defectuoses ( 
incloent: PCB amb LEDs, font d’alimentació/divers i altres dispositius de control si 
s’escauen). La garantia ha de cobrir els costos de servei i de mà d’obra relatius a la 
reparació o substitució dels producte.  
- En el cas de nous productes que no s’hagin instal·lat prèviament a Barcelona, si hi 
ha altres ubicacions de referencia, si el Departament d’Enllumenat no pot validar que 
el producte compleix els requeriments tècnics i les garanties necessàries, es podrà 
demanar un aval per garantir la continuïtat i fiabilitat del producte, durant el període 
de garantia establert.  

I) Marcatge CE i Certificat de Compatibilitat Electromagnètica:  
- Les llumeneres LED hauran d’acreditar el marcatge CE: declaració de conformitat i 
expedient tècnic o documentació tècnica associada.  
- S’han de fer les homologacions necessàries de compatibilitat electromagnètica, de 
temperatura, seguretat elèctrica i funcionalitat de tot el conjunt de la llumenera ( 
inclòs driver i dispositius de control en cas de controls punt a punt). El fabricant de la 
llumenera es fa responsable de la homologació del conjunt complert i en cas de 
fallada o funcionament incorrecte del conjunt ell ha de donar resposta i solventar-
ho.  

J) Temperatura de funcionament:  
- La llumenera ha de ser capaç d’operar normalment en un rang de temperatures 

ambient de -20ºC a 35ºC.  
K) Sistema de refredament:  
- Ha de disposar d’un sistema de dissipació de calor sense líquids, ni ventiladors, i ha 
de ser resistent als residus que s’hi puguin acumular, de tal manera que no degradi o 
pertorbi la seva capacitat de dissipar calor.  

L) Característiques i Grau de hermeticitat de la lluminària:  
- Carcassa: Ha de ser totalment construïda de materials metàl·lics. L’acabat serà 
realitzat amb imprimació i resistent a la corrosió. El driver ha d’estar muntat a 
l’interior, ha de ser fàcilment reemplaçable i ha de ser accessible sense la utilització 
d’eines especials. Tots els cargols i tanques han de ser d’acer inoxidable o 
característiques similars contra la corrosió. La protecció contra l’ingrés de cossos 
estranys, pols i humitat ha d’estar valorat com a mínim IP65 (Grau de protecció IP 
UNE-EN60598).  
- Grup òptic: La protecció contra l’ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha d’estar 
valorat com a mínim IP66 (Grau de protecció IP UNE-EN60598).  
- Drivers i connexions elèctriques: La protecció contra l’ingrés de cossos estranys, 
pols i humitat ha d’estar valorat com a mínim IP65 (Grau de protecció IP UNE-
EN60598).  

M) Connexió, muntatge braç o suport:  
- Les llumeneres hauran de tenir algun mecanisme de tal manera que s’eviti que es 
puguin instal.lar en una posició incorrecte i que eviti el gir/rotació un cop instal.lada. 
N) Normativa de lluminàries i components:  
- Cal certificats de complementació. EN 60598, UNE-EN 62471-2009 ( de seguretat 
fotobiològica) i resta de normes indicades als documents CEI-IDAE esmentat.  
 

Requeriments del Driver  
 

A) Instal.lació: El driver anirà instal.lat a l’interior de la llumenera.  
B) Factor de potencia: Ha de tenir com a mínim un factor de potencia de 0,9, inclús en 
reducció del 50%  
C) Capacitat de programació: El driver ha de ser programable i regulable ( 1-10V o DALI) i ha 
de poder acceptar les ordres dels reguladors en capçalera. El protocol de regulació i el 
sistema de programació s’escollirà segons projecte i serà especificat per la DF.  
D) Màxim amperatge: El màxim amperatge als LEDs no pot excedir la corrent del driver per 
tal d’assolir la depreciació lluminosa (L70). Tant el driver com la matriu de LEDs han d’estar 
dissenyats per poder treballar a diferents corrents d’operació, per tal d’aconseguir diferents 
nivells d’il·luminació programables segons demanda.  
E) Temperatura de funcionament: La font d’alimentació (driver) ha de ser capaç d’operar 
normalment en un rang de temperatures ambient de -20ºC a 40ºC F) Garantia: Garantia 
mínima de 5 anys.  
G) Vida útil: Seran drivers amb una vida útil de 60.000h amb el 10% de fallades a Tc=67ºC. 
H) Augment del consum. El conjunt de la llumenera i driver no podrà augmentar el seu 
consum per raons d’envelliment o qualsevol altre motiu en més d’un 10% de la seva 
potencia nominal. I) Normativa i certificats: Certificats d’acompliment de la Norma UNE-EN 
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61347-2-13 i UNE-EN 62384. 
 
2.03.10.1 - Lluminàries de tipus vial Segons es determini en el projecte podrà ser d’un deis 
següents tipus:  
 Adaptació de suport: Lateral, vertical odirecte sobre façanes.  Reflector i carcassa: 
Independent o un sol conjunt.  Tancament del conjunt: Oberta o tancada.  Allotjament 
per a equip: Incorporat o extern  Procedència: Seran subministrades per cases de 
reconeguda solvència en el mercat.  
Característiques fotomètriques  

- Complirà les exigències del RBT 20447 podent ser, la Norma UNE 20314, com a 
aparell de classe 1 en les lluminàries tancades i de classe O en les lluminàries obertes.  

- S’utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons Norma CEI-238 dotats de 
retenció mínima de 1,5 mm2 i amb recobriment de silicones resistents a les altes 
temperatures.  

- La comunicació al bloc òptic es realitzarà a través de passacables de cautxú-
clorutubel.  

- La connexió anirà prevista per mitjà de clema de PVC permetent la perfecta 
identificació de connexions.  

- La tensió d’arc de les làmpades no ha de sofrir un increment superior a 7 V. Fins a 
150 W.., 10 V. per a làmpades de 250 i 400 W i 12 V. per ales de 1000 W.. amb respecte del 
seu funcionament exterior.  

- Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quant a nivell, 
uniformitat i control.  

- Quan el Projecte l’especifiqui hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica, 
Recomanacions CIE Publicació núm. 27 i 34.  
Característiques constructives  A) Adaptació a suport  

 El sistema de fixació al suport estarà protegit contra la corrosió i permetrà als 
suports    normalitzats en aquest Plec.  

 Els dispositius de fixació hauran de permetre regular la inclinació en + o - 3r i 
una    vegada estigui fixada, assegurar que no pot variar- se per causes 
accidentals. Serà    capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la 
lluminària totalment equipada.  
 B) Carcassa  

 Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de 
resistència a    les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu 
funcionament, inclús les    condicions més extremes. Els materials a 
utilitzar, excepte indicació expressa del projecte, podran ser:  
Fosa d’alumini Composició:  
Si Mn Tu Cu Zu Fe Ni Mg 
11.00 0.23 0.02 0.10 0.50 0.86 0.11 0.10 
 
sent la resta alumini El gruix no serà inferior a 2 mm. ni superior a 4 mm.  
Planxa d’alumini Composició:  
Si Mn Tu Cu Zu Fe Ni Mg 

0.085 0.005 0.015 0.005 0.016 0.150 0.003 0.0018 
 

El gruix en el punt més desfavorable no serà inferior a 1,2 mm. L’anoditza’t serà de 
47 microns en les lluminàries tancades i de 1012 microns en les obertes.  
Xapes d’acer  

Les peces podran estar construïdes per qualsevol deis tipus de xapes següents: AP00, 
AP01-AP02, AP03- AP04, F-111.  

Les composicions de les xapes AP i de l’acer F-111 s’ajustaran al que disposa les 
Normes UNE 36086-75 i 36011.  

També podran ser utilitzats altres materials prèvia justificació de complir les 
exigències funcionals assenyalades en aquest plec i sempre que tinguin una resistència a 
l’impacta de grau 7, segons Norma UNE 20324.  

La pintura exterior de la carcassa serà del color indicat pel Departament 
d’Enllumenat i suportarà els següents assaigs:  

- Sotmeses tres provetes a mostra (2 de 75 x 150 mm. i 1 de 68 x 150 mm.) a 
envelliment accelerat de l00h. s/n INTA-16.06.05 s’obtindrà les següents característiques:  

- La brillantor sin INTA-l6.02.06 A després de l’envelliment no serà inferior al 60% de 
l’inicial.  

- L’assaig inicial de quadriculat sin INTA-l6.02.99 serà dei grau O i després de 
l’envelliment no serà superior al grau 2.  

- El canvi de color s/n INTA-16.02.08 serà superior al grau 3.N.B.S.  
 C) Allotjament per a accessoris  

 En cas de ser requerit haurà de ser necessàriament independent del sistema 
òptic excepte en les lluminàries de tipus jardí. El dimensionat serà tal que permeti el 
muntatge folgat deis equips i la seva adequada ventilació, podent facilitar-se aquesta 
mitjançant d’aletes de refrigeració o ranures que permetin l’entrada d’aire, però no de 
l’aigua de pluja.  

 El conjunt serà fàcilment desmuntable i anirà proveït d’un fiador que 
impedeixi la seva caiguda accidental permetent la seva fàcil substitució en cas d’avaria.  
 D) Reflectors Estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia 
de resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclús 
en les condicions més extremes. Hauran de complir les següents condicions mínimes:  
Lluminàries tancades  

 - Puresa d’aliatge: 99,7 %  
 - Reflectància especular inicial: 69 %  
 - Gruix mínim del reflector conformat: 1 mm.  
 - Qualitat de segellat: grau O (UNE 38017) bona inèrcia química (UNE 38016)  
 - Gruix de capa anòdica: 4 microns.  
 - Reflectància total: per a 1 msv: 20 % pera 10msv:60%  

Lluminàries obertes  
Gruix capa anòdica: 8 microns  
Qualitat segellat: grau O (UNE 38017) bona inèrcia química (UNE 38016).  
Vidre metal·litzat (característiques)  
També es podran admetre altres materials prèvia justificació de complir les 
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exigències funcionals assenyalades en aquest Plec.  
 E) Cubeta de tancament Excepte indicació expressa del projecte els materials de 
possible utilització seran els següents, havent de complir les especificacions assenyalades 
tot seguit:  
Metacrilat de metil  

 - Transmitància inicial: 90 % (gruix real).  
 - Temperatura de servei sense deformació: 90° C.  
 - Resistència a la flexió: 12 Kg./cm2/cm.  - Resistència a la compressió: 7 
Kg/mm2.  - Resistència al xoc: 5 Kg./cm2/cm.  

Policarbonat  
 - Transmitància inicial: 85 % (gruix real).  
 - Temperatura de servei sense deformació: 120° C.  
 - Resistència a la flexió: 945 Kg./cm2/cm.  - Resistència a la compressió: 875 
Kg/cm2.  - Resistència al xoc: 65 Kg./cm2/cm.  

Polietilè (alta densitat)  
 - Pes específic a 23°: 0,94 1 - 0,965 gr/cm3.  - Resistència a la calor 
contínua: 121°C.  - Resistència a la flexió: 100 KgJcm2.  - Resistència a la 
compressió: 170 Kg/cm2.  - Resistència a la tracció: 250 - 390 Kg/cm2.  - 
Resistència a l’impacte: 8 - 108 Kg./cm2/cm.  

Vidre  
 - Transmitància inicial: 96 %(lmm.de gruix, longituds d’ona entre 800 i 500 

mm.).  
 - Resistència al xoc tèrmic (segons Norma DIN 52313) superior a 180°.  - 
Coeficient de dilatació tèrmica: 85 x (Cd).  - Temperatura de servei sense 
deformació: 200° C.  - Resistència hidrolítica: classe 3 (UNE 43708).  - Anàlisi 
química: exempt de manganès i ceri.  - Resistència a impacte: grau 3 (UNE 
20324).  - (Gruix 3 mm.) vidre sense temperar.  - (Gruix 3 - 4 mm.) vidre 
temperat a Paire i grau 9.  

 F) Juntes  
 - S’utilitzaran elastòmeres de cautxú o fibres artificials.  - Excepte indicació 
expressa s’utilitzaran: Etilè propilè  

Hauran de suportar els següents assaigs:  
Càrrega de ruptura: inicial 100 Kg/cm2.  168 hores a 120° = 95 Kg/cm’. UNE 
53510. Duresa Shore: inicial 50 + 5 Sh.  168 hores a 120° 60 + 5 Sh.  168 hores a 
l50° 65 + 5 Sh. UNE 53130. Allargament a les ruptures: inicial 500 %.  168 hores = 
450%.  168 hores 350%. UNE 53510. Compressió: 15 % a les 22 hores, segons ASTM 
D-395-61. Pes per extracte cetònic: inferior al 20%. UNE 53561. Cautxú microcel·lular 
De porus obert amb additiu antioxidant inalterable a les radiacions ultraviolades. 
Haurà de resistir una temperatura de treball de 950 C.  

 G) Cargols, brides i elements accessoris  
Seran de material inalterable a Pacció de la intempèrie i capaç de resistir les 

temperatures de treball del conjunt.  
Característiques tèrmiques  

Després d’un període de 10 hores de funcionament de la lluminària a una 

temperatura ambient de 35° C., no ha de presentar-se en cap punt una temperatura 
superior a les assenyalades pels diferents elements de la lluminària, làmpada o equip 
auxiliar.  
Característiques de conjunt  

Les maniobres d’obertura, tancament o substitucions necessàries pel normal 
manteniment de la lluminària, hauran de poder realitzar-se sense necessitat d’eines o 
accessoris especials. Els sistemes de tancament i fixació garantiran la posició dels elements 
de forma tal que sigui inalterable, fortuïta o involuntàriament. El conjunt abastarà, segons la 
Norma UNE 20324 un grau d’hermeticitat IP 653 en les Lluminàries tancades, i IP 232 en les 
lluminàries obertes.  
Normalització  

Tots els elements seran els que hagi homologat el Departament d’Enllumenat i 
Energia.  
2.03.10.2 - Lluminàries tipus jardí  
Característiques elèctriques  

- Complirà les exigències del RBT podent ser, la Norma UNE 20314 de classe 1. - 
S’utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons norma CEI-238 dotats de 
dispositius de retenció per evitar l’afluixament de la làmpada per causa de 
vibracions. - El cablatge interior serà duna secció mínima de 1,5 mm2., i amb 
recobriment de silicones resistents a les altes temperatures. - La connexió de l’equip 
d’encesa s’efectuarà mitjançant terminals tipus “Faston” proveïts deis seus 
corresponents connectors de forma que únicament sigui possible una posició de 
connexió. - La tensió d’arc de les làmpades no ha de sofrir un increment superior a 7 
V. fins a 150 W., 10 V. per a les làmpades de 250 i 400 W. i 12 V. per a les de 1000 W. 
respecte al seu funcionament exterior.  

Característiques fotomètriques  
Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quant a nivell, uniformitat 

i control. Quan el projecte ho especifiqui haurà d’adaptar-se a la classificació fotomètrica 
assenyalada en les Recomanacions CIE Publicació núm. 27 i 34.  
Característiques constructives  

A) Adaptació al suport  
- Estarà construït en fosa d’alumini i permetrà una adaptació als suports 
normalitzats en aquest Plec. - Els dispositius de fixació hauran de garantir la 
resistència de l’acoblament enfront de l’acció del vent, xocs o vibracions de 
forma tal que no pugui desprendre’s per causes fortuïtes o involuntàries.  

B) Armadura  
Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de 

resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclús en 
les condicions més extremes. La pintura exterior, serà per defecte del color RAL 7006 o del 
color indicat pci Departament d’Enllumenat i Energia, i suportarà els següents assaigs: 
Sotmeses tres provetes de mostra (2 de 75 x 150 mm. i una de 68 x 150 mm.), a envelliment 
accelerat de 100 h sin. INTA 16.06.05. s’obtindran les següents característiques:  

- La brillantor sin INTA 16.06.02 A. després de l’envelliment no serà inferior al 
60 % inicial.  

- L’assaig inicial de quadruplicat sin INTA 16.02.99. serà del grau 0 i després de 



  

  

AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS 

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT EXTERIOR A L’AV. D’EIVISSA I AL CARRER MENORCA AL T.M. DE BADIA DEL VALLÈS.  Plec de condicions 

 Pàg. 44 

 

l’envelliment no serà superior al grau 2.  
- El canvi de color s/n INTA 16.02.08. serà superior al grau 3, N.B.S. 

C) Allotjament deis accessoris  
Excepte indicació expressa en contrari la lluminària haurà de preveure l’allotjament 

d’equips accessoris. El dimensionat serà tal que permeti el muntatge folgat deis equips i la 
seva adequada ventilació, podent facilitar aquesta mitjançant d’aletes de refrigeració o 
ranures que permetin l’entrada d’aire, però no de l’aigua de pluja.  

El conjunt serà fàcilment desmuntable i anirà proveït d’un fiador que impedeix la 
seva caiguda accidental, permetent la seva substitució en cas d’avaria.  

D) Difusor  
Excepte indicació expressa dei Projecte, els materials de possible utilització seran els 

següents, havent de complir les condicions especificades en l’apartat (E) per la cubeta de 
tancament.  

G) Cargols, brides i elements accessoris  
Seran de material inalterable a Pacció de la intempèrie i capaç de resistir les 

temperatures de treball del conjunt.  
Característiques tèrmiques  

Després d’un període de 10 hores de funcionament de la lluminària a una 
temperatura ambient de 35° C., no ha de presentar-se en cap punt una temperatura 
superior a les assenyalades pels diferents elements de la lluminària, làmpada o equip 
auxiliar.  
Característiques de conjunt  

El conjunt abastarà, segons la Norma UNE 20324 un grau de protecció IP-655 
admetent un grau Ip-232 en les lluminàries tipus vuitcentista, època o similars.  
Normalització  

Tots els elements seran els homologats pel Departament d’Enllumenat i Energia.  
2.03.10.3 - Borns baixos i balises  

Quan s’instal·lin borns baixos o balises encastades directament en el sòl, s’haurà de 
garantir la seva estanquitat i solidesa, havent de tenir un Ip 657 pels borns baixos i un Ip 669 
pels encastats en el sòl.  

Hauran d’estar protegits contra contactes directes i disposar duna presa de terra per 
a les parts metàl·liques de l’equip inclús si envoltant és de material plàstic.  
2.03.10.4 - Projectors  

Segons es determini en el projecte podran ser deis següents tipus:  
Ganxo de fixació murs i sostres o adaptació a suport.  
Reflector i carcassa: Independents,  extensiu o semi-extensiu Reflectors: 
Intensiu o molt intensiu Tancament del conjunt: Estarà protegit contra els 
dolis d’aigua i l’entrada de pols IP(65). Allotjament de l’equip: Incorporat o No 
incorporat Procedència: Seran subministrats per cases de reconeguda 
solvència en el mercat.  

Característiques Elèctriques  
Complirà les exigències del R.B.T., podent-se classificar si Norma UNE 20314, com a 

lluminària classe 1 
- Complirà així mateix les especificacions de la Norma UNE 20447, secció 5 

projectors.  

- S’utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons Norma UNE 20397, dotats de 
dispositius antiafluixants per a la làmpada.  

- El Cablatge interior serà d’una secció mínima de 1,5 mm2, amb els recobriments 
antitèrmics necessaris perquè resisteixin les condicions d’alta temperatura que puguin 
produir-se en l’interior del projector.  
Característiques Fotomètriques  

Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte quant a nivell, uniformitat i 
control. Característiques Constructives  

A) Adaptació al suport El projector disposarà d’un ganxo de ferro galvanitzat que 
permeti l’orientació del projector ¡ pugui fixar-se en una posició determinada. Disposarà 
dels trepants necessaris per a la seva fixació en murs ¡ sostres i en el cas d’anar muntat 
sobre una columna, d’un maniguet que s’adapti al d’aquesta.  

B) Carcassa Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia 
de resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament.  

Haurà d’estar dimensionat per allotjar, (en el cas que així es requereixi), els equips 
d’encesa i caixes de connexions proveïdes de fusibles per a tots els conductors actius així 
com els reflectors i la resta de components elèctrics.  

Haurà d’estar proveïda d’entrades i sortides pels conductors, dotades de 
premsaestopes, perquè juntament amb el sistema de tancament garanteixin una protecció 
mínima contra l’entrada de pols i aigua d’IP 66.  

Els materials a utilitzar tindran les mateixes especificacions que s’utilitzen per a les 
lluminàries d’enllumenat vial. El portalàmpades haurà d’estar instal·lat de manera que no 
pugui alterar accidentalment el reglatge de la làmpada.  

C) Allotjament per a Accessoris Els projectors que disposin d’allotjament pels equips 
d’encesa estaran dimensionats de manera que permeti el muntatge folgat deis mateixos i la 
seva fàcil extracció per a les operacions de manteniment. Tots els cargols de fixació seran de 
material inoxidable i seran imperdibles.  

D) Reflectors Estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia 
de resistència a les alteracions tèrmiques i mecàniques pròpies del seu funcionament inclús 
en les condicions més extremes.  

7.1. 2.03.11 - Equips làmpades de descàrrega  

Condicions generals  
Els equips es consideraran com un conjunt únic les característiques de funcionament 

del qual són interdependents.  
En cas de subministrament d’algun component aïllat, hauran de prendre’s en 

consideració no sols les exigències que aquest Plec estableix per a l’esmenta’t component, 
sinó a més components de l’equip complet.  
Normalització  

Tots els elements seran homologats pel Departament d’Enllumenat i Energia.  
2.03.11.2 - Equips de làmpades de Vapor de Sodi Alta Pressió  

Procedència: Hauran estat fabricats per empreses de reconeguda solvència tècnica. 
S’adaptaran a la Norma UNE 20.449  

A) Làmpades   Les dimensions seran les normalitzades pels fabricants més 
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importants   Les potencies emprades seran les estandarditzades pels fabricants 
més importants El    temps per a arribar al 80% de l’emissió no superarà els 5 
minuts   El valor mitjà de depreciació de flux a les 16.000 h. serà inferior al 10% 
  El valor de mortalitat o falla a les 16.000 hores serà inferior al 8%  
CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES  

  
- Temps màxim encebat serà de 5 seg.   
- Temps màxim per a aconseguir 50 V. en borns làm. inferior a 5 mm  
- Tensió mínima de xarxa per a funcionament estable, 198 V   
- La tensió d’arc, serà de 100V± 15%  
Les làmpades alimentades amb balasts de referència a la seva tensió nominal ¡ tenint 

una tensió en borns de làmpada de 120 y. per a làmpada de 250 W. i 125 V. per a les de 400 
W., aconseguits si és necessari per mitjans artificials, no s’apagaran quan la tensió 
d’alimentació caigui del 100 % al 90 % del valor nominal en menys de 0,5 segons i romangui 
en aquest valor com a mínim 5 segons més.  

La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el porten cimentat serà de 
210° C i per a les que el tinguin fixat mecànicament 250 C.  

La temperatura en l’envoltant de la làmpada no ha de superar en cap punt els 400° 
C. 

B) Balasts per a làmpades de vapor sodi d’alta pressió  
Hauran de portar grafiades de forma inesborrable les seves característiques 

elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió. Aniran proveïdes d’un sistema per a 
la seva connexió al tauler mitjançant de cargol. Disposaran duna clema de connexió que 
permeti el pas de cables fins a 2,5 mm. de secció. Dita clema de connexió haurà d’estar 
fermament subjecta a la carcassa de la reactància. Les peces conductores de corrent hauran 
de ser de coure o d’aliatge de coure o un altre material apropiat no corrosible.  

Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la seva 
utilització normal.  

L’envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques no són admissibles com a 
protecció contra contactes fortuïts.  

Els balasts, excepte indicació expressa en contrari, hauran de ser del tipus “exterior”, 
complint l’assaig de resistència a la humitat i aïllament, superant aquests els 2.500 M.  

En el cas en què expressament se sol·licitin reactàncies sense blindatge, aquestes 
portaran una protecció que impedeixi que el nucli  quedi al descobert. L’envoltant haurà 
d’evitar el flux dispers, afilar elèctricament i protegir de la corrosió. Hauran de superar els 
assaigs de sobreintensitat i durada.  

Els balasts amb presa intermèdia per a l’arrendador, portaran assenyalada la dita 
presa i les restants d’acord amb l’esquema marcat en la seva carcassa.  

A banda de les derivades de les característiques de les làmpades hauran de complir 
les següents exigències.  

A) Dimensions màximes. Segons el quadro existent en el plànol corresponent.  
CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DELS BALASTS PER A LÀMPADES DE SODI A.P 
POTÈNCIA (W) 70 100 150 250 400 400T 1000 1000T 
 220 220 220 220 220 220 220 220 
INTENSITAT (A) 1 1.20 1.80 3 4.45 4.60 10.30 10.60 

RELACIÓ TENSIÓ INTENSITAT 99,5±5% 60±5% 39±5% 39±5%   

FACTOR DE 
POTÈNCIA MÀXIMA 

 0,06±0,005 0,06±0,005 0,06±0,005 0,06±0,005 
 

   

INTENSITAT DE 
CURT CIRCUIT 
MÀXIM (A 

2.10 2.50 3.80 6.30 9.30 9.70 21.60 22.30 

INTENSITAT 
D’ARRENCADA (A) 

1.25 1.80 2.40 4.50 6.50 6.50 14 14 

FACTOR DE CRESTA 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 
PÈRDUA DE BALAST 
(W) 

13+10
% 

15±10% 20±10% 26±10% 35±10% 35±10 
% 

60±10% 60±10 
% 

t°C 70 70 70 70 70 70 70 70 
tW°C. 130 130 130 130 130 130 130 130 

 
El balast a la seva tensió nominal limitarà la potencia ±7,5 % de la subministrada a la 

mateixa làmpada per un balast de referència a la seva tensió nominal.  
El balast per a qualsevol tensió d’alimentació compresa entre el 92 i 106 per cent del 

valor nominal, subministrarà a la làmpada de referència una potència no inferior al 88 per 
cent de que li subministra el balast de referència alimentat amb el 92 per cent de la seva 
pròpia tensió nominal, ni sobrepassarà el 109 per cent de la subministrada per aquest, quan 
estigui alimentat al 106 per cent de la seva tensió de l’equip sigui 0,95 en una tolerància de 
0,05.  
Arrencadors per a làmpades de sodi alta pressió  

Juntament amb el balast se subministrarà el corresponent arrencador, formant un 
conjunt homogeni que haurà de complir amb les característiques de l’equip en el qual 
s’instal·li.  

Hauran de portar grafiades de forma inesborrable les seves característiques 
e1ctriques, marca del fabricant, tipus de làmpada per al qual és adequat i esquema de 
connexió.  

Disposarà d’un clema de connexió que permeti l’ús de cables fins a 2,5 mm2 de 
secció.  

Es connectarà de forma que els impulsos incideixin en el contacte central de la 
làmpada.  

Els arrencadors que per incorporar el transformador no necessitin la presa 
intermèdia, ni de la reactància, hauran de portar sobre la seva carcassa l’esquema de 
connexió.  

La calor màxima de impuls es mesurarà respecte al valor O del voltatge del circuit 
obert.  

Els subsegüents pics del mateix impuls no excediran del 50 % del primer. Per a les 
proves d’arrencadors s’aplicarà el que recomana la Publicació CEI núm. 662/1980, utilitzant 
un voltatge de 198 V. i comprovant l’altura i temps de l’impuls, segons el que indica ella.  
 
Característiques impuls Sistema Americà  

 
Sistema Europeu  
 

Altura (V)  2.  2.  
 225 ± 25  775 ± 25  
Forma ona Direcció  Quadrada Sinusoïdal  
 Un impuls negatiu durant 

el semiperíode negatiu de 
Un impuls positiu durant el 
semiperíode de l’ona 
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lona sinusoïdal de tensió sinusoïdal de tensió  
Posició  Comprés entre els 80 i 100 

graus elèctrics de lona 
sinusoïdal de voltatge 

Comprés entre 80 i 90 
graus elèctrics de l’ona 
sinusoïdal de voltatge.  

Temps màxim de pujada TI  0,100 μF  0,60 μF  
Temps duració de l’impuls 
T2  

0,95 ± 0,05 μF  0,95 ± 0,05 μF  

Freqüència de l’impuls  Un per cicle. Un per cicle.  
 
2.03.11.3 - Condensadors  

Els condensadors destinats a la correcció del factor de potència, hauran de complir 
les següents exigències: 

- El dielèctric serà de polipropilè metal·litzat autoregenerable.  
- Portaran inscripcions en què s’indiqui el nom o marca del fabricant, la tensió 

màxima del servei en volts, la capacitat nominal en 1iF, i la seva tolerància, la freqüència 
nominal en Hz i els límits de temperatures nominals extremes de funcionament, segons 
Normes UNE 61.048 i 61.049.  

- Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la 
utilització normal.  
 - L’envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no són admissibles com a 
protecció entre contactes fortuïts, no considerant-los amb suficient aïllament. 
 - Les connexions s’efectuaran mitjançant terminals tipus “Faston” de 6,35 mm. i 
hauran de fixar-se de tal forma que no puguin soltar-se o afluixar-se en la connexió o 
desconnexió (Norma UNE 20425) estant situats a 7 mm. de distància entre les cares 
paral·leles per a permetre l’ús d’un connector.  
 - Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aliatge de coure o un 
altre material apropiat no corrosible.  
 - L’aïllament entre un qualsevol deis borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a 
mínim de dos megohms i resistirà durant 1 minut una tensió de prova de 2.000 volts a 
freqüència industrial. - Els condensadors seran de “execució estanca” i hauran de complir un 
assaig d’estanquitat, segons Norma UNE 20446. 
 - Els condensadors resistiran els assaigs sobre tensió i duració, segons Norma UNE 
20446.  
 - Disposaran duna resistència interna de descàrrega.  
Resistiran els següents assaigs  
 Assaig d’estanquitat.  
  - Els condensadors se submergiran en aigua durant 4 hores; les dues primeres 
a la  tensió nominal, i les altres dues desconnectat.  
  - Després de la immersió, l’aïllament entre un qualsevol deis borns i la 
coberta metàl·lica  exterior serà com a mínim de 2 megohms.  
 Assaig de sobretensió.  
  - S’aplicarà entre els terminals del condensador, durant una hora, una tensió 
1,3  vegades la nominal, mantenint la temperatura 100 C ±2° C sobre la de l’ambient. 
  - Després d’aquesta prova s’aplicarà durant 1 minut sobre els terminals una 
tensió de  valor 2,15 vegades la nominal. Assaig de duració.  

  Se sotmetrà el condensador durant 6 hores a una tensió igual a 1,3 la nominal 
i amb la  freqüència nominal, mantenint la temperatura 10° C ±2° C sobre l’ambient.  
 Mesura de tolerància.  
  ± 1% de la capacitat nominal.  
Capacitats deis condensadors per a equips de làmpades de vapor de mercuri  
POTÈNCIA (W) 80 125 250 400 700 1000 
CAPACITAT(μF) 8 11 20 30 45 60 
 
Capacitats deis condensadors per a equips de làmpades de vapor de sodi d’alta pressió  
POTÈNCIA (W) 70 100 150 250 400 1000 
CAPACITAT(μF) 12 15 20 36 45 100 
 
 Aquestes capacitats són orientatives per a aconseguir que el cos de l’equip sigui de 
0,95, havent d’ajustar-se en cada cas a les especificacions del fabricant deis balasts.  
Garantia  Hauran d’acompanyar-se del certificat de garantia del fabricant en que consti 
la vida mitjana, el període garantit que no serà inferior a 30.000 hores amb una pèrdua de 
capacitat del 5% en l’esmentat període i el compromís de substitució deis mateixos en cas 
d’avaria o pèrdua de capacitat superior a la indicada.  
Documentació  
- Corbes d’envelliment.   
- Certificats compliment normes.   
- Certificats laboratoris oficials.   
- Protocols deis assaigs realitzats.  
Identificació  
 Tots els condensadors es lliuraran identificats en forma indeleble amb una clau i un 
número que permeti conèixer la partida a que pertany 
 
Instal·lació de condensadors  
- En equips normalitzats: Se substituirà en condensador en el mateix allotjament 
cornprovant que les connexions facin bon contacte i substituint les brides i petit material 
que no reuneix condicions.   
- En equips no normalitzats: S’empraran clemes de connexió per a unir els conductors amb 
terminals tipus “Faston” a les connexions existents. No s’admetran els enllaços per 
retorciment de cables.  
Recepció i garantia  
 Abans de l’adquisició deis condensadors el Contractista presentarà als Serveis 
Tècnics Municipals la documentació tècnica i certificats de garantia corresponents, per a 
aprovació de l’oferta. Una vegada emesa l’aprovació, una còpia dels certificats de garantia, 
amb firma i segells originals, quedarà en poder deis Serveis Tècnics Municipals i una altra, en 
les mateixes condicions, en poder del Contractista.  Un cop finalitzada la instal·lació 
deis condensadors corresponents a cada connexió, el Contractista emetrà un Full de 
Verificació en què figuren les noves mesures elèctriques, havent de ser el factor de potència 
superior a 0,92. Una vegada comprovades les mesures es firmarà per a cada escomesa una 
Acta de Recepció en la qual el Contractista es comprometrà a mantenir el factor de potència 
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en un valor superior a 0,9 podent en cas contrari l’Ajuntarnent repercutir sobre el mateix els 
recàrrecs que per aquest concepte patís la facturació elèctrica.  
2.03.11.4 - Equips Complets Estancs   
Per a determinats usos es podran instal·lar equips amb una envoltant única que inclou en el 
seu interior, a més de la reactància, d’arrencador (per a les làmpades que el necessitin) i el 
condensador.  El cablatge exterior estarà dotat de clemes de connexió proveïdes de 
terminals ‘fastoms” de tal forma que les “femelletes” siguin les portadores de tensió. Un 
deis connectors serà per a connexió a la xarxa i l’altre per a la làmpada.  Tots els elements 
hauran de poder-se reparar del conjunt per a la seva comprovació i/o substitució.  Tots 
els elements compliran individualment les característiques exposades anteriorment per a 
cadascun d’ells.  

3.00 - CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES  

8. 3.01 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE L’OBRA CIVIL 

3.01.1 - Paviment de llosetes de morter comprimit en voreres i passeigs   
 
Les llosetes es mullaran prèviament en aigua. Una vegada piconat el formigó del fonament, 
amb un gruix mínim de 6 cm. es col·locaran les llosetes, una al costat duna altra, sobre una 
capa d’afermament de ciment Pòrtland de 2 cm. de gruix.   
L’aparell serà de junta seguida i en alienacions rectes, començant la seva col·locació al 
costat de la vorada.  A continuació, es tirarà una lletada de morter de ciment Pòrtland pel 
farciment de les juntes i es colpejaran les llosetes fins a obtenir una superfície totalment 
llisa. Acabada aquesta operació, es procedirà a la neteja de la superfície traient l’excés de 
lletada abocada.   
Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts amb 
compliment del “Plec de característiques tècniques deis materials i descriptiu de les unitats 
d’obra vigent en ser concedida la llicència.  En les vies amb ferms primaris, com els de 
macadam ordinari, runes i anàlegs s’hauran de reconstruir de la mateixa forma que la resta 
de paviments.  Per a cada obra la màxima longitud de rasa sense paviment provisional 
o definitiu serà de 130 m., excepte les destinades a cables elèctrics d’alta tensió i telèfons 
que serà de 250 m.  
3.01.2 - Reposició de paviment en calçada   
 
Per a cada obra la màxima longitud de rasa sense paviment provisional serà de 130 m., 
excepte les destinades a cables elèctrics d’alta tensió i telèfons que serà de 250 m.   
Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts amb 
compliment del ‘Plec de característiques tècniques deis materials ¡ descriptiu de les unitats 
d’obra’ vigent en ser concedida la llicència.   
La reposició del paviment no es limitarà només a la part de les obres realitzades, sinó que 
comprendrà tota la zona necessària per a mantenir la uniformitat del paviment inicial de 
forma, que en la mesura que es pugui, no s’arribi a apreciar externament l’obra, de manera 
que podrà obligar-se a reconstruir una superfície més àmplia que la de la rasa estricta 
efectuada en el paviment de la via, si fora necessari.   

En les vies amb ferms primaris, com els de macadam ordinari, runes i anàlegs hauran de 
reconstruir-se de la mateixa forma que la resta de paviments.   
S’efectuaran els oportuns assaigs de Laboratori determinats la granulometria, tant per cent 
de lligat, tant per cent de buits farcits de betum, tant per cent de buits en mescla i en àrids, 
estabilitat i deformació.   
La densitat obtinguda a l’obra una vegada acabada la compactació, no serà inferior al 95 % 
de l’obtinguda en l’assaig Marshail o Hubbard Field.   
No es permetrà l’execució, quan la temperatura ambient, a l’ombra, abast els 8° C. baixant. 
S’autoritzarà l’extensió de l’aglomerat quan la temperatura ambient, a l’ombra, abasti els 5° 
C. pujant.   
A ser possible no s’obrirà al trànsit el paviment abans de transcórrer 24 hores des de la seva 
execució o quan la capa hagi aconseguit la temperatura ambient. Si això no és factible, la 
velocitat deis vehicles ha de reduir-se a 40 Km. per hora.  Els gruixos de les diferents capes 
seran les expressades en el Projecte.   
Les irregularitats en la superfície acabada seran inferiors a 5 mm. en la capa de rodadora i a 
8 mm. en les capes intermèdies o de base mesurades amb regla de 3 m.  
3.01.3 - Canalització amb protecció de tub de polietilè d’alta densitat   
 
Serà amb estructura de doble paret, llisa interior i corrugada exterior, unides per 
termofusió. Els diàmetres a utilitzar, segons els casos seran 90 mm. d’exterior i 78 mm. 
interior o 110 mm. d’exterior i 95 mm. interior. Hauran de portar una guia o fiador pel pas 
del cable. La resistència a l’aixafada per a deformació serà de 5%> 450 N.  Tots els 
cables d’alimentació de la instal·lació d’enllumenat aniran col·locats en tubulars, en rases de 
les següents característiques:   
- Profunditat: 60 cm.   
- Amplària: 40 cm.   
- Les parets seran verticals.   
- El fons haurà de quedar net de pedres amb arestes j de tot material que pugui afectar el 
tub de fibrociment o material plàstic durant el seu estès.  
Excavació en rasa en terres compactesFarcit de rasa per capes de 20 cm. amb terra exempta 
d’àrids majors de 9 cm.i piconada al 900,/a del próctor modificatProductes sobrants no 
aprofitables a transportar al punt que indiqui la Inspecció FacultativaProtecció de terra 
garbellada almenys cobrint el tub 10 cm.  Sobre aquesta capa es col·locarà una malla d’avís 
de material plàstic.   
Tub de polietilè amb juntes estanques o de plàstic continu.  
 
3.01.4 - Canalització amb dos tubs de polietilè continu formigonat en 

encreuament de calçada.   
 
Per a l’encreuament de calçada, els cables d’alimentació aniran col·locats en tubulars, en 
rases de les següents característiques:   
- Profunditat: 80 cm.  
- Amplària: 50 cm.   
- Les parets seran verticals.   
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- El fons haurà de quedar net de pedres amb arestes i de tot material que pogués afectar el 
tub durant el seu estès.   
Excavació en rasa en terres compactes. Mesurament sobre perfil 0,5 m3.   
Farcit en rasa per capes de 20 cm. amb terra exempta d’àrids majors de 9 cm. i piconat al 90 
% de próctor modificat. Mesurament sobre perfil 0,350 m3.   
Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que l’indiqui la Inspecció 
Facultativa. Mesurament 0,18 m3.  Protecció de formigó HCP-3 almenys cobrint el tub 11 
cm. Mesurament 0,12 m3.   
Dos tubs de plàstic continu. Mesurament 2 m.  
 
3.01.5 - Arquetes de registre   
Aquesta unitat comprèn l’execució de les arquetes de registre de formigó, blocs de formigó, 
maçoneria o qualsevol altre material autoritzat per la Inspecció Facultativa.   
Una vegada executada l’excavació requerida, es procedirà a l’execució de les arquetes, 
d’acord amb les condicions assenyalades en els articles corresponents de les presents 
Prescripcions per a la fabricació, si és procedent, i posada a l’obra deis materials previstos, 
posant cura en la seva terminació.   
Les connexions deis tubs s’efectuaran a les cotes degudes, de forma que els extrems deis 
conductors coincideixin arran amb les cares interiors deis murs.  Les tapes de les arquetes 
ajustaran perfectament al cos de l’obra i es col·locaran de forma que la seva cara superior 
quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents.   
En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló).  

9. Càlcul  

Les càrregues a tenir en compte en el càlcul seran les establertes en el càlcul dels 
suports. 

El procés de càlcul a seguir serà l'establert en l'article 58.7 de la Instrucció EH-91, 
tenint en compte en primer terme la comprovació al bolcat, per la qual cosa el moments 
estabilitzadors de les forces exteriors respecte al punt de bolcat hauran de superar els 
moments de bolcat, comprovant-se en un segon terme la seguretat al bolcat. 

Posteriorment s'haurà de verificar la distribució de tensió del terreny, tenint en 
compte el tipus de sòl i la rigidesa dels fonaments, de manera que no s'ultrapassi la tensió 
admissible del terreny i la rigidesa del fonament. 

En el dimensionat dels perns d'ancoratge, es comprovarà que les traccions sobre els 
perns no provoquen tensions que superen la resistència de càlcul per a l'adherència fixada 
d'acord amb allò que disposa la instrucció EH-91 

10. Dimensionat 

Per als fonaments dels punts de llum, en tots els casos  s'utilitzarà el formigó de 
resistència característica H-250, determinant-se les dimensions A i B del costat de formigó 
en funció de l'alçada del punt de llum i de conformitat amb el següent quadre: 
 
FONAMENTS Dimensions en metres 
 

h 4 6 7 8 9 10 11 12 14 16 

AxA 
0,6x0,

6 
0,6x0,

6 
0,8x0,

8 
0,8x0,

8 
0,8x0,

8 
0,9x0,

9 
0,9x0,

9 
1x1 

1,2x1,
2 

1,8x 
1,8 

B 0,8 0,8 1 1 1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,8 

 
En el cas de suports que sustentin més de dues lluminàries, que tinguin una alçada 

superior a 14 metres, o que s'implantin en terrenys de baixa resistència, hauran de realitzar-
se el càlcul del fonament i la seva implantació requerirà autorització expressa del Director 
de l'Obra. 

Per als fonaments dels punts de llum s'utilitzaran quatre perns d'ancoratge que seran 
de ferro F-111 segons norma UNE-36.011-75, doblegats en forma d'ham i galvanitzats, amb 
roscat mètric en la part superior realitzat amb eines de tallat i no per extrussió del material, 
i que portaran doble encerclat amb rodó de 8 mm de diàmetre soldat als quatre perns. 

11. Execució 

Finalitzada l'excavació s'executarà el fonament, situant prèviament i de forma correcta 
la plantilla amb els quatre perns amb doble encerclat perfectament anivellats i fixes. Se 
situaran, tanmateix, correctament i amb la corba idònia el tub de plàstic corrugat, el 
diàmetre del qual serà de dimensions convenients, com a mínim de 10 cm, per a que passin 
folgadament els conductes. L'abocada i altres operacions de formigonat es realitzaran de 
manera tal que no es variï o modifiqui, de cap manera, la posició dels perns i del tub de 
plàstic corrugat. 

Passat el temps necessari per a la presa del formigó del fonament, es procedirà a 
instal·lar les femelles inferiors en els perns, que s'anivellaran, i posteriorment les volanderes 
inferiors. Una vegada realitzades aquestes operacions, s'hissarà la columna de manera que 
la base es recolzi sobre les volanderes, travessant folgadament els perns els forat de la placa 
base. 

Posteriorment s’instal·laran les volanderes superiors i les femelles superiors de 
subjecció, procedint-se, en el seu cas, a l'anivellació de la columna manipulant les femelles 
inferiors. Una vegada efectuada correctament l'anivellació, es cargolaran convenientment 
les femelles superiors, fixant definitivament ela columna, podent-se instal·lar, si cal, contra-
femelles. 
Totes les femelles i volanderes seran iguals.  

Una vegada acabada la fixació de la columna, s'omplirà convenientment amb formigó 
HM-20/P/20/I d'àrid fi l'espai comprés entre la cara superior del dau de formigó i la placa 
base de la columna. 

En els fonaments de zones de vorera on es conegui la cota final del paviment de la 
vorera la part superior dels perns es cobrirà amb l'esmentada cota final de pavimentació. En 
les zones de parterres, la cara superior del dau de fonament de la columna, i de la troneta 
de derivació (en el cas que n'hi hagi), quedaran com a mínim a 13 cm sobre el nivell de la 
terra del parterre. Se li donarà un pendent d'un 10 a un 15 % cap  a l'exterior a la capa de 
morter  que cobreix els perns i la placa base  de manera que escupi l'aigua de pluja o de reg.  
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Materials   
- Formigó de ciment Pòrtland en massa o, projecte.  
Característiques generals   
- Formigó: serà el HCP-5 o si és procedent el que es fixi en el Projecte.  
Maquinària, emes i mitjans auxiliars.   
- Formigonera.  
Limitacions   
- Se suspendrà l’execució sempre que s’hagi previst que dins les 48 hores següents la 
temperatura ambient pot descendir per sota dels 30 C., sota   
- El fet que la temperatura registrada a les 9 hores sigui inferior a l C., es pot interpretar com 
motiu suficient per preveure que el límit prescrit serà aconseguit en l’esmentat termini. 
  
- El formigonat se suspendrà en cas de pluja s’adopten les mesures necessàries perquè 
l’aigua no entri en contacte amb les masses de formigó fresc.   
- En el cas d’aparició de capa freàtica, i una vegada consultada la Inspecció Facultativa 
s’hauran d’adoptar les precaucions necessàries per evitar la segregació i arrossegament deis 
components del formigó.  
Execució   
- Una vegada feta l’excavació, es procedirà a piconar i regat de les terres abans d’abocar el 
formigó.   
- En el cas que la Inspecció Facultativa ho jutgi necessari, es col·locarà verdugada de rajola o 
capa de formigó HCP La fonamentació es farà de sabata correguda, sabates aïllades o placa, 
segons indiqui el corresponent projecte.   
- En totes els fonaments s’arribarà amb dos tubs de material plàstic, P.V.C. corrugats o 
material ceràmic de = 100 mm, des de la canalització.   
- Es disposarà d’un tub de 20 mm de diàmetre des de la part superior central del basament 
fins al lateral on s’indiqui la placa de presa de terra.   
- S’evitaran les esllavissades de terres de les superfícies de l’excavació i en el cas que es 
produirien s’extraurà el formigó contaminat amb elles.   
- Per a la posada a l’obra del formigó en massa o armat és d’aplicació el que s’assenyala en 
els apartats anteriors.  
Recepció   
- Es compliran les especificacions ressenyades en els apartats anteriors.  
 

El control dels materials i de l'execució dels fonaments, així com els assaigs a realitzar, 
s'ajustarà  a allò que disposa la Instrucció EH-91, per a l projecte i l'execució d'obres de 
formigó en massa i armat. 

Les característiques mecàniques dels perns, femelles i volanderes es comprovaran 
mitjançant assaigs de tracció, verificant el límit elàstic i l'allargament, segons norma UNE-36-
401, prèvia presa de mostres d’acord amb la norma UNE-36-401. 

12. 3.02 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES  

12.1. 3.02.1 - Conduccions construïdes per cables grapats sobre parets.  

Col·locació de cables  Els cables es disposaran de manera que es vegin el menys possible, 
aprofitant per a això les possibilitats d’ocultació que permeten les façanes deis edificis. 
 En alineacions rectes, la separació màxima entre dos punts de fixació duna part i 
duna altra deis canvis de direcció i en la possibilitat immediata de la seva entrada, en caixes 
de derivació o en altres dispositius.  Per a la fixació empraran grapes ben subjectes a les 
parets per mitjà de trepant, tac de plàstica i cargol i claus a pistola.   
La naturalesa i forma de les grapes seran les apropiades, per que aquestes no deteriorin la 
coberta del cable.   
No es donaran als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus.   
El radi interior de la curvatura no serà, en cables amb aïllament i coberta de plàstic, menys 
que sis vegades el diàmetre del mateix.   
 Per a passar d’un bloc d’edificis a un altre, se suspendrà la conducció d’un cable 
fiador d’acer galvanitzat sòlidament subjecte a aquests.   
Quan el cable d’alimentació passi de ser subterrani a estar construït per cables grapats 
sobre les parets, es protegirà el cable subterrani amb tub d’acer galvanitzat des d’una 
profunditat de 0,5 m. per sota del paviment acabat fins una altura de 2,5 m. sobre el mateix, 
disposant-se a aquesta altura una caixa de material plàstic reforçada amb protecció IP 547 
com a mínim ¡ prevista per a la seva utilització a la intempèrie en que s’efectuarà el canvi 
d’un a un altre tipus de cable.  
 L’abans esmentat tub d’acer, acabarà per la seva banda inferior en una arqueta de 
registre de 0,4 x 0,4 x 0,6 m.  
 En el cas de canvi de secció del conductor s’intercalarà una caixa amb els 
corresponents fusibles de protecció.  
Encreuament amb altres canalitzacions   
En els encreuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància de 
com a mínim 3 cm. entre els cables ¡ les canalitzacions o es disposarà un aïllament supletori. 
Si l’encreuament s’efectua practicant un pont amb el cable, els punts de fixació immediata 
estaran prou pròxims entre si per evitar que la distància indicada pugui deixar d’existir.  
Connexions i derivacions   
Les derivacions s’efectuaran en caixes estanques, previstes per a la seva utilització a la 
intempèrie.   
Les connexions es faran coincidir amb alguna derivació sempre que sigui possible.  
Identificació dels conductors   
S’empraran els colors marró ¡ negre pels conductors de fase, blau pel conductor neutre ¡ 
verd groc pel conductor de protecció quan no sigui de coure nu.  

12.2. 3.02.2- Línies aèries amb cables aïllats i fiador incorporat  

Tipus de cables   
Aquestes línies aèries es realitzaran únicament amb cables aïllats cablatges en espiral visible 
amb fiador, segons Norma UNE RZ06/1KV.  
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Utilització   
Aquest tipus de línia aèria s’utilitzarà principalment en instal·lacions sobre bàcul o columna 
o pals i fixada directament a aquests per ferralles especials i suportats únicament pel cable 
fiador.  
Altures mínimes   
L’altura mínima d’aquestes línies des del sol, en zones de trànsit no rodat serà de 4 m. i en 
les de trànsit rodat de 6 m.  
Encreuaments sobre vies públiques  Per a travessar calçades de via públiques, els cables es 
fixaran en les ferralles duna i altra part de la travessia, de manera que no es puguin lliscar 
sobre els mateixos. Igual condició reuniran les subjeccions deis cables en els suports extrems 
de la conducció.  
Connexions i derivacions   
Les connexions i derivacions deis conductors s’efectuaran seguint mètodes o sistemes que 
garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i el seu aïllament havent de quedar 
perfectament la seva estanquitat.  Es reduirà al mínim el nombre de connexions deis 
cables, fent-los coincidir amb les derivacions sempre que sigui possible. Tant les derivacions 
com les connexions coincidiran sempre en els suports de fixació.  Per estar format aquest 
tipus de cable per un feix d’unipolars amb aïllament plàstic, no s’utilitzaran caixes de ferro o 
plàstic sinó únicament conductor per conductor reconstruint l’aïllament amb cinta 
d’elastòmers.  Les connexions del conductor pròpiament dit, es realitzaran de forma que a 
més d’aconseguir una perfecta continuïtat elèctrica, puguin suportar sense deteriorament 
els esforços mecànics de tracció a què estan subjectes les línies aèries.  
3.02.3 - Estès de cables subterranis   
L’estès de cables es farà amb molta cura, evitant la formació de coques i torcedures, així 
com els fregaments perjudicials i les traccions exagerades.   
No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. El radi 
interior de curvatura no serà menor deis valors melosos en la següent taula:  
Cables  Amb aïllament i coberta de material plàstic 6 vegades el diàmetre.   
Aïllament amb paper impregnat sota coberta de plom 7,5 exterior cables.   
En els cables directament soterrats es disposarà d’abraçadores amb indicació de les 
característiques i servei del cable per a seguir la seva fàcil identificació.  Es tindrà cura que 
la humitat no penetri en el cable, especialment quan es tracti de cables aïllats amb paper 
impregnat.  
Es distingiran els següents procediments:  A) Estès de cable per ser directament soterrat. 
 B) Estès de cable en tubular ja construït.  C) Estès de cable armat en tubular ja 
construït.  
3.02.4 - Línia equipotencial de terra   
Per evitar possibles errades en algunes preses de terres independents, s’estendrà 
paral·lelament a la línia d’alimentació, un conductor de coure unipolar nu de 35 mm2. de 
secció, en íntim contacte amb terra en tota la seva longitud, que uneixi amb soldadura 
“Cadweli’ o similar totes les preses de terra independents deis punts de llum i els de la caixa 
de protecció i maniobra.   
En casos especials, aquesta línia equipotencial, podrà ser instal·lada dins de tub al costat de 
la línia d’alimentació, sempre que el cable sigui aïllat amb aïllament com a mínim de 1000V. 

i per tub independent. La coberta del cable serà de verd groc. En el cas d’utilitzar conductor 
d’un altre color de coberta, s’encintaran en verd groc 20 cm en els extrems.  

13. 3.03 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES INSTAL·LACIONS  

3.03.1 – Previsió de càrregues 
En la previsió de càrregues en les instal·lacions d'enllumenat públic es complimentarà 

el que estableix la Instrucció ITC-BT-09. 
Tenint en compte que els punts de llum són làmpades de descàrrega amb el seu 

corresponent equip auxiliar compost per la reactància, condensador i, en el seu cas, 
arrencador, el que pot donar lloc a corrents harmòniques, fonamentalment tercer i cinquè 
harmònic, la càrrega per punt de llum serà la nominal de la làmpada multiplicada per 1,8. 
 

3.03.1 – Càlculs elèctrics 
Els càlculs elèctrics, en allò que respecta a l'escomesa del centre de comandament i 

mesura de la instal·lació d'enllumenat públic, càlcul de les proteccions generals i línies 
d'alimentació dels punts de llum, s'ajustaran a les bases de càlcul establertes en els 
instruccions ITC-BT-10 a ITC-BT-17. 

Respecte a sistemes de protecció en les instal·lacions d'enllumenat públic, s'estarà al 
que disposen les instruccions ITC-BT-09 i ITC-BT-17, així com al que estableix el full 
d'interpretació nº 11, de 9 de juny de 1.975, del Ministeri d'Indústria i Energia. 

Els càlculs de seccions es realitzaran tenint en compte el que disposa la Instrucció  ITC-
BT-19 i en les normes tècniques de l'empresa distribuïdora d'energia elèctrica, sent la 
màxima caiguda de tensió admissible d'un 3 % de la tensió nominal. 

El càlcul elèctric de les seccions de la xarxa d'alimentació dels punts de llum des del 
centre de comandament i mesura es realitzarà projectant circuits oberts, amb el criteri de 
reduir la seva longitud i equilibrar, en el que es pugui, les càrregues dels ramals amb la 
finalitat d'unificar seccions. 

La fórmula a utilitzar per al càlcul de la pèrdua de tensió serà la següent, on: 

 SK

_  I L 3
  = 

cos
  

d    = Caiguda de tensió, en volts 
L    = Longitud del circuit, en metres 
I     = Intensitat de corrent, en ampers 
cos = Factor de potència 
K    = Conductibilitat del coure (56) 
S     = Secció del conductor, en mm2 
 
Donat que la potència del circuit és:  

W =   3 V I  _cos   
 

Mitjançant aquesta última expressió s'especificaran els càlculs elèctrics mitjançant 
taules en els quals consten: el ramal, la potència, la longitud de secció adoptada, caiguda de 
tensió i el tant per cent de caiguda de tensió, junt un esquema de cadascun dels circuits.  

Realitzats els càlculs per caiguda de tensió, es comprovarà per densitat de corrent com 
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a mínim l'escomesa al centre de transformació del quadre de comandament i mesura, i 
aquells circuits o ramals de la xarxa d'alimentació dels punts de llum que es previngui que 
poden anar sobrecarregats. 
La intensitat de corrent serà: 

I =   
W

3 V  _  ( 1 -    ) cos   
Es comprovaran les intensitats màximes admissibles en els conductors d'acord amb el 

que disposa la ITC-BT-19. 
 

3.03.1 - Conductors 
Els conductors seran de coure recuit per a aplicacions elèctriques segons norma UNE-

21-123, amb formació de filferro  corresponent a la classe 2 segons especificacions de la 
norma UNE-21-022. 

Els conductors seran de coure del tipus RV-0,6/1KV i les seves característiques seran 
les especificades en el següent quadre: 

Secció 
(mm2) 

Diàm. ext 
(mm) 

Pes 
(Kg/m) 

Càrrega 
admissible 
A l'aire (A) 

Càrrega 
admissible 

Soterrat (A) 
2,5 6,8 76 26 21 
4 7,2 94 35 28 
6 8 125 46 37 

10 8,8 165 64 51 
16 9,7 225 86 69 
25 11,3 330 120 96 
35 12,4 425 145 116 
50 13,9 555 180 144 
70 15,6 760 230 184 
95 17,4 1.020 285 228 

120 19 1.250 335 268 
150 20,8 1.550 385 308 
185 22,9 1.910 450 360 
240 25,4 2.420 535 428 

 
En les bobines del conductor haurà de figurar el seu tipus, la secció i el nom del 

fabricant, no s’admeten conductors que presentin desperfectes superficials, o que no vagin 
en bobines d'origen. 

Podran realitzar-se assaigs de tensió, aïllament, de propagació de la flama, 
verificacions dimensionals, mesura de la resistència elèctrica i control de continuïtat, així 
com els següents assaigs per aïllaments i cobertes: determinació de les propietats 
mecàniques, assaig de pèrdua de massa, pressió, plegament, allargament, xoc a baixa 
temperatura i resistència a la fisuració.  
 

3.03.1 - Preses de terra independents   
 

Es considerarà independent una presa de terra respecte d’una altra quan una d’elles no 
abasti, respecte d’un punt a potencial zero, una tensió superior a 50 V quan l’altra presa 
dissipa la màxima corrent de terra prevista. Les preses de terra estaran construïdes pels 
elements següents:   
- Elèctrode. Es una massa metàl·lica, perfectament en bon contacte amb el terreny, per a 
facilitar el pas dels corrents de defecte que puguin presentar-se o la càrrega elèctrica que 
tingui o pugui tenir.  
- Línia d’enllaç amb terra. Està format pels conductors que uneixen l’elèctrode o conjunt 
d’elèctrodes amb el punt de posada a terra.   
- Punt de posada a terra. Es un punt situat fora del sòl que serveix d’unió entre la línia 
d’enllaç amb terra i la línia principal de terra.   
- El punt de posada a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (interlínia, placa, 
born, etc.) que permeti la unió entre els conductors de les línies d’enllaç i principal de terra, 
de manera que pugui, mitjançant els útils apropiats, separar-se d’aquests amb la finalitat de 
poder realitzar la mesura de la resistència de terra.   
- Les plaques de coure tindran un gruix de 2 mm., i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm., amb 
una superfície mínima de 0,5 m2, en el cas que sigui necessari la col·locació de diverses 
plaques, se separaran uns 3 m .unes d’altres.   
- Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una profunditat que impedeixi que 
siguin afectats per les labors del terreny i per les gelades i mal a menys de 50 cm. No 
obstant això, si la capa superficial del terreny té una resistència petita i les capes més 
profundes són duna elevada resistibilitat, la profunditat deis elèctrodes pot reduir a 30 cm. 
  
- El terreny serà tan humit com sigui possible i preferentment de terra vegetal, prohibint- 
construir els elèctrodes per peces metàl·liques simplement submergides en aigua.   
- S’estendran a suficient distància deis dipòsits o infiltracions que puguin atacar-los i si és 
possible, fora deis passos de persones i vehicles.   
- En el cas de terrenys de mala conductivitat s’instal1aran els elèctrodes envoltats d’una 
lleugera capa de sulfat de coure i magnesi.  
3.03.2 - Enllaços i connexions  
  
Els enllaços i connexions deis conductors subterranis s’efectuaran seguint mètodes o 
sistemes que garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i del seu afilament, així com 
del seu embolcall metàl·lic, quan existeixi.  Tanmateix, haurà de quedar perfectament 
assegurada la seva estanquitat i resistència contra la corrosió que pugui assegurar el 
terreny.   
Si els cables estan col locals sota tubs, el enllaços i derivacions es disposaran en arquetes de 
registre.   
Es reduirà al mínim el nombre d’enllaços deis cables, fent-los coincidir amb les derivacions 
sempre que sigui possible.  A) Els enllaços i connexions de cables aïllats amb paper 
impregnat o aïllats amb plàstic i armats, es disposaran en l’interior de caixes de ferro 
quitranat, o plàstic adequat.  B) Pels cables amb aïllament de plàstic no armats, els enllaços i 
derivacions poden també protegir-se amb caixes de ferro o material plàstic o bé, quan es 
reconstrueix l’aïllament, amb cinta formada per un teixit de lona impermeabilitzada, 
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aplicant exteriorment una o diverses capes de vernís intempèrie.   
També es pot aïllar amb cintes d’electròmetres que, un cop aplicats, es fonen entre si en 
una massa homogènia, formant un aïllament reconstituït.  Les caixes de ferro o 
material plàstic es reompliran, a través d’orificis proveïts de taps roscats, amb pasta aïllant 
adequada a l’aïllament deis cables, amb suficient rigidesa dielèctrica, adherència, plasticitat 
i apropiat punt de reblaniment.  C) En els condicionaments de cables i en l’execució de 
terminals s’utilitzaran normalment electrògens.  
 
3.03.3 - Instal·lació de pal o bàcul d’acer, muntatge i orientació de les 

lluminàries i pintat.   
Els pals o bàculs es fixaran a un massís de formigó mitjançant perns d’ancoratge i placa de 
fixació unida al fust. S’utilitzaran els mitjans necessaris per què durant el transport no 
sofreixin deterioraments.   
L’hissa’t i col·locació dels pals o bàculs s’efectuarà de manera que quedin perfectament 
aplomats en totes direccions, no sent admissible emprar falques o tascons per a aconseguir 
el muntatge a plom definitiu.   
La unió del fust amb la plaça de fixació haurà de quedar sota el paviment acabat, una 
vegada instal·lats.   
La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà de 10 
cm.   
Les lluminàries s’instal·laran amb la inclinació prevista i de manera que en el seu pla 
transversal de simetria sigui perpendicular al de la calçada.   
Qualsevol que sigui el sistema de fixació utilitzat (brida, cargol de pressió, rosca, ròtula, 
etc.), una vegada finalitzat el muntatge, la lluminària quedarà rígidament subjecta al braç, 
de manera que no pugui girar o oscil·lar respecte al mateix.  
3.03.4 - Fixació de braços   
Quan s’utilitzin pals o pals petits, el braç se subjectarà mitjançant brides o cargols, havent 
de ser la fixació prou rígida per impedir moviments de caboteig o rotacions al voltant del pal 
provocats pel vent.  Els braços murals es fixaran rígidament a les parets mitjançant una 
placa, solidària al braç i 4 perns d’ancoratge.   
Els braços murals només es fixaran a aquelles parts de les construccions que ho permetin 
per la seva naturalesa, estabilitat, solidesa, gruix, etc.   
Els perns superiors deixaran per damunt delis una altura de construcció almenys igual a 50 
cm.   
L’encast deis perns serà executat amb la màxima cura, buscant el màxim de solidesa i el 
mínim de deterioració en els murs. Els orificis d’encast seran tan reduïts com sigui possible. 
Esforços.   
La fixació deis braços haurà de suportar esforços superiors als exigits ais braços, havent de 
poder arribar a la ruptura d’aquests, sense deteriorament de cap classe de la fixació, ni del 
suport o parapet que els sustenti.  
3.03.5 - Instal·lació de pal petit metàl·lic  L’hissa’t i col·locació de pals petits 
s’efectuarà de manera que quedin perfectament aplomats en totes les direccions no sent 
admissible utilització de falques o tascons per a aconseguir el muntatge a plom definitiu. 
  
Els pals petits es fixaran rígidament a les parets mitjançant perns d’ancoratge i només es 

fixaran en aquelles parts de la construcció que ho permetin per la seva naturalesa, 
estabilitat, solidesa, gruix, etc.   
Els perns superiors deixaran per sobre d’ells una altura de construcció almenys de 50 cm. 
  
Els sistemes de fixació seran els mateixos que s’han indicat pels braços.  L’encast de perns 
serà executat amb la màxima cura, buscant el màxim de solidesa i el mínim deteriorament 
en els murs. Els orificis d’encast seran tan reduïts com sigui possible. Esforços.   
La fixació deis pals petits, haurà de poder suportar, una vegada instal·lats, esforços superiors 
als exigits als propis pals petits, sense deteriorament de cap classe deis paràmetres a què els 
sustenten.  
 
3.03.6 - Instal·lació de pals de fusta, plàstic o formigó   
 
L’hissa’t i col·locació de pals petits s’efectuarà de manera que quedin perfectament 
aplomats en totes les direccions no sent admissible l’ocupació de falques o tascons per a 
aconseguir el muntatge a plom definitiu.  En els suports de fusta, plàstic o formigó que no 
necessitin fonamentació, la profunditat d’encastament en el sòl serà com a mínim de 1,3 m. 
per ais suports de menys de 8 m. D’altura, augmentant 0,1 m. per cada metre d’excés en la 
longitud del suport.  Quan els suports de fusta, plàstic o formigó necessitin fonamentació, 
la resistència d’aquesta no serà inferior a la del suport que suporta.   
En els terrenys de poca consistència, s’envoltarà el pal d’un prisma de pedraplé. Possibilitats 
d’aplicació d’altres valors.   
Quan el desenvolupament en l’aplicació de les teories de la mecànica del sòl ho permeti, el 
projectista podrà proposar valors diferents deis esmentats en els anteriors apartats, fent 
intervenir les característiques reals del terreny, però limitant les deformacions deis 
massissos de fonamentació a valors admissibles per a les estructures sustentades.  

13.1. 3.03.7 - Instal·lació interior  

3.03.7.1 - Equip  A) Subjecció.    
L’equip d’encesa de les làmpades anirà subjecte a un tauler de material aïllant i 
incombustible, mitjançant caragols inoxidables i brides que permetin la subjecció deis 
elements i la seva eventual substitució.    
Aquest tauler haurà de penjar-se en els elements de subjecció del suport.    
Podran ser dels anomenats equips compactes que sota un mateix embolcall allotgen a més 
de la reactància el condensador i arrencador en cas de ser necessari, així com els borns de 
connexió i cablatge, tenint en la seva part exterior els connectors de connexió.  B) 
Connexions.    
Es realitzaran amb terminals tipus ‘Faston’ segons Norma UNE 20425, allotjades en els seus 
corresponents connectors, de forma que només existeixi una posició de connexió.  Quan 
s’utilitzin làmpades de vapor de sodi d’alta pressió es connectarà l’arrencador de  tal 
forma que els impulsos incideixin en el contacte central de la làmpada.  
3.03.7.2 - Muntatge interior   
El muntatge estarà constituït per un conductor de coure i doble aïllament de secció mínima 
de 2.5 mm2. Complirà la Norma UNE RV-1000.   
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S’utilitzarà un muntatge bipolar per a cada làmpada.   
El muntatge serà continu, sense enllaços.  En l’extrem inferior està preparat per a 
connectar amb l’equip, segons l’apartat anterior.  
3.03.7.3 - Caixa portafusibles   
S’utilitzarà una caixa de material aïllant i incombustible, dotada d’elements de connexió, 
borns i portafusibles amb tapa tancada mitjançant un cargol imperdible i que en retirar 
aquesta, quedi desconnectada la instal·lació elèctrica del fanal.  Aquesta caixa es fixarà al 
suport mitjançant cargols inoxidables.  
3.03.7.4 - Presa de terra  Es fixarà el terminal de terra a l’element adequat que va proveït el 
suport mitjançant un terminal de pressió i un cargol amb les seves corresponents 
volanderes, tot això en material inoxidable.  
3.03 .7.5 - Fusibles  S’utilitzaran cartutxos de tipus calibrat duna intensitat nominal de 6 A. 
fins a 400 W. de potència de la làmpada i de 10 A. per als de 700 i 1000 W.   
Es col·locarà un fusible en tots els conductors actius.  
3.03.7.6 - Normalització  Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis 
Tècnics Municipals o intercanviables pels mateixos, quant a dimensions, subjecció i 
connexions, sense necessitat d’operacions o elements accessoris.  
 
3.03.8 - Instal·lació d’equips en les lluminàries   
 
En els casos en que es determini i en les lluminàries que disposen d’un compartiment 
separat per a l’allotjament deis equips d’encesa de les làmpades, aquests s’allotjaran en 
l’esmentat compartiment i aniran subjectes a una placa per mitjà de cargols de material 
inoxidable i brides que permetin la seva eventual substitució.   
Aquesta placa se subjectarà a la carcassa de la lluminària per mitjà de cargols inoxidables i 
anirà proveïda d¡un fiador que impedeixi la seva caiguda accidental permetent la seva fàcil 
substitució, en cas d¡avaria.  L’esmentat compartiment reunirà les condicions de seguretat i 
ventilació necessària pel bon funcionament deis equips, d’acord amb la taula de 
característiques que figura en l’apartat corresponent d’aquest Plec de Condicions.  Totes 
les connexions es realitzaran mitjançant terminals de tipus “Faston’. Norma UNE 20425, 
allotjades en els seus corresponents connectors i amb una posició de connexió.  Quan 
s’utilitzin les làmpades de vapor de sodi alta pressió, es connectarà l’arrencador de forma tal 
que els impulsos incideixin sobre el contacte central de la làmpada.   
El cablatge d’aquests equips serà capaç de resistir la temperatura de funcionament.   
Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o 
intercanviables pels mateixos, quant a dimensions, subjecció i connexions, sense necessitat 
d’operacions o elements accessoris.  

13.2. 3.03.9 - Instal·lació elèctrica de braços sobre façana  

3.03.9.1 - Equip  L’equip, en el cas que no es col·loqui en l’interior de la lluminària, anirà 
subjecte a un tauler de material aïllant i incombustible per mitjà de cargols de material 
inoxidable i brides que permetin la subjecció deis elements i la seva eventual substitució. 
 Aquest tauler estarà allotjat en una caixa de material aïllant i autoextingibie, de 
doble aïllament tancada per mitjà de cargols de cap triangular.   

Podrà instal·lar-se tanmateix un equip complet estanc.   
Totes les entrades i sortides de l’esmentada caixa es realitzaran mitjançant premsaestopes. 
 Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals tipus ‘Faston”, Norma UNE 
20425, allotjades en els seus corresponents connectors i amb una sola posició de connexió.  
3.03.9.2 - Fusibles   
Els fusibles aniran allotjats en una caixa de material aïllant i incombustible dotada deis 
elements de connexió, borns i portafusibles, amb tapa tancada mitjançant un cargol 
imperdible i que en retirar quedi desconnectada la instal·lació elèctrica del braç.   
Les entrades i sortides de cable es realitzaran mitjançant premsaestopes.   
Ambdues caixes s’instal·laran a l’altura de la línia d’alimentació i es fixaran a la façana 
mitjançant cargols inoxidables.   
La caixa portafusibles farà les vegades de caixa de derivació.   
Per a la derivació al punt de llum s’utilitzarà conductor de coure i doble aïllament de secció 
mínima de 2,5 mm2., complirà la Norma UNE RV-1000.  Es protegiran amb fusibles tots els 
conductors actius.  
3.03.9.3 - Normalització  Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis 
Tècnics Municipals o intercanviables pels mateixos, quant a dimensions, subjecció i 
connexions, sense necessitat d’operacions o elements accessoris.  
3.03.10 - Instal·lació de la cèl·lula fotoelèctrica   
La cèl·lula fotoelèctrica s’instal·larà en tots els casos a una altura de 4,5 m. i es fixarà a una 
peça recolzada, les dimensions de la qual figuren en el croquis adjunt.   
Quan l’esmentada peça s’adapti a un suport, es fixarà per mitjà de cargols inoxidables i els 
cables passaran per l’interior del suport fins a la caixa de maniobra.   
En el cas d’instal·lació sobre façana s’adaptarà una caixa de derivació, i per un tub metàl·lic 
o P.V.C., pel que passaran els cables fins a la caixa de maniobra.  
El conductor per a la cèl·lula serà de coure i doble aïllament havent de complir la Norma 
UNE RV-1000, i serà duna secció de 2,5 mm2.   
En l’extrem superior es fixarà un terminal tipus ‘Faston” s’adopta com a norma la base de la 
cèl·lula, un connector de baioneta del tipus Ansa Estàndard C-73 1-1957, per la qual cosa 
qualsevol cèl·lula que no posseeixi aquest tipus de connexió s’haurà de subministrar amb la 
corresponent peça d’adaptació.  Les connexions elèctriques de la cèl·lula han de quedar 
completament aïllades del suport de la mateixa.  

14. 3.04. PINTURA  

3.04.1 Tractament de la part baixa del suport   
Els suports disposaran d’un tractament específic de protecció en funció del material de que 
estigui fet, i com a protecció suplementària tots els suports d’acer galvanitzat o d’alumini, 
incorporaran un tractament de pintura antioxidant a la base fins a l’alçada de la portella. 
 Les característiques d’aquest tractament seran: imprimació amb epòxid/poliamida 
en dos components i dos capes d’acabat amb pintura del tipus acrílica en dos components i 
un espessor d’aplicació de 60 micres.  
3.04.2. Tractaments antigrafitis i antienganxines   
Els suports incorporaran un tractament específic per protecció contra enganxines i contra 
graffitis fins a una alçada de 3 mts, (incloent el tractament de la base). Aquest tractament 
serà funció de la textura del fust del suport.   
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Excepte indicacions en contra els tractaments a realitzar seran del tipus rugós o llis en funció 
del producte i/o superfície a protegir i segons indicació de la Direcció Facultativa.  
 
Els tipus de tractaments que poden ser aplicats seran:  
 Sistema rugós (tractament Paris) (El tractament rugós anti-cartells s’aplica fins a una 
alçada de 3 metres).  En el tractament rugós el procés de pintura consisteix en:  
 - Preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport.  
 - Aplicació de capa d’imprimació fenòlica vinílica tipo AS 801   - Aplicació 
de capa de resina bicomponent antiadherent acrílic de poliuretà, tipo PU   
 1130 acabat antiadherencia (anticartells)   - Aplicació de capa d’antigraffiti. 
tipus bicomponent acrílic de poliuretà tipo PU 1130 llis    antigrafiti  
 Sistema de vidre inorgànic (tractament llis) (El tractament llis anti-cartelis s’aplica fins 
a una alçada de 3 metres.)  En el tractament llis el procés de pintura consisteix en:  
 - Preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport.  
 - Aplicació d’una capa antioxid, tipus NR2000 o equivalent (quan sigui necessari). 
 - Aplicació de la capa de color, que per defecte es el RAL 7005, o deixar   
  com a color base el galvanitzat.    

- Aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadheréncia i antigrafiti; una 
capa principal més enduridor, tipus SL 100 de HLG SYSTEM o equivalent, i una altre capa 
d’acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor, tipus SL600 
deHLG SYSTEM o equivalent.  

 

3.04.3. TRACTAMENTS DE PINTURA EN GENERAL  
 
Proposta pel repintat de columnes d’alumini   
- Lijat de la superfície i neteja de possibles zones amb pintura vella mal adherida.   
- Aplicació d’una capa d’imprimació epòxid Hempadur 4515 de HEMPEL  
- Aplicació de 1 o 2 capes d’acabat Polienamel 55100 de HEMPEL (poliester), color a  
  decidir  
Proposta pel repintat de suports de fosa d’alumini   
- No precisa imprimació   
- Aplicació de BAB.NIZ 883 ANTIGRAFFITI TITAN, Barniz transparent, incolore, brillant  o 
satinat, monocomponent, per la protecció de superfícies contra pintades.   
- Per a protegir las superfícies, adequadament, s’haurà d’aplicar dos capes, uniformes,  sobre 
superfícies netes i seques. 
 La segona ma s’ha d’aplicar sempre quan la primera s’hagi assecat.   
- Dissolvent: Diluyent 872.  
Proposta per operació de repintat d’armaris metàl·lics  
- Raspallat manual deis cartells existents.   
- Condicionament superficial del suport mitjançant aplicació de dissolvent industrial marca 
Juno D-45 per armaris metàl·lics, i dissolvent Juno D-l7 per armaris de PVC.   
- Aplicació de capa d’imprimació epòxid de dos components marca DINAPOK a base de 
resines epóxiques amb propietats anti-corrosives, i dissolvent Juno D-90.(RAL 7005 per 
   suports i RAL 7032 per armaris).   

- Aplicació de primera capa de pintura amb esmalt sintètic brillant RAL 7005 o 7032, i 
dissolvent JUNO D-45.   
-Projecció superficial amb pistola de silicat d’alumini marca WEBUSIV, diàmetre de partícula 
comprés entre 0,6 i 1,4 mm.  - Aplicació de dues capes de pintura d’acabat amb esmalt 
sintètic brillant RAL 7005, i dissolvent JUNO D-45.   
- Aplicació de dues capes de vernís antigraffiti de poliuretà de dos components i dissolvent 
JUNO D-45, per RAL 7005.  
  
Sistema per pintat de suports d’enllumenat de planxa d’acer, d’extrusió d’alumini o de fosa 
d’alumini, (Aquest procés d’aplicació s’ha de fer en fabrica)   
- Neteja i desengreixat de la peça.Aplicació amb equip airmix electrostàtic en cabina de 
pintura pressuritzada.   
- Imprimació tipo RSM-1004 fins aconseguir un espessor de 200 micras en la base i finsuna 
distancia de 600mm por sobre del terra   
- Imprimació epòxid /poliamida bicomponent de 60 micras en la resta de la superfície 
exterior Aquesta imprimació te un excel·lent poder de replè i anticorrosiu.   
- Aplicació de pintura d’acabat de poliuretà alifatic bicomponent tipo Vitromar AC2 
Antigraffiti fins un espessor d’unes 50 micras, amb gran resistència als raigs UV d’elevada 
duresa i resistència al rallat.   
- Secat al forn a 90°C.  
  
Per a peces galvanitzades en calent s’aplica un wash primer que obre el poro del galvanitzat 
garantint l’adherència.  
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   CAPITOL IV. PLEC DE CONDICIONS DE JARDINERIA I XARXA DE 

REG 

 
1 Condicions i característiques tècniques dels elements simples 
2 Terres per a jardineria  
3 Drenatge de les terres  
4 Plantació d’arbrat  
5 Xarxa de reg  
6 Manteniment fins lliurament definitiu  
 

1.1.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS ELEMENTS 

SIMPLES 

S’entenen com a “elements simples” tots aquells materials i elements destinats a la 
consecució de l’obra de jardineria objecte del present PCT. Les característiques tècniques 
generals dels elements simples són les que venen definides i descrites en els documents del 
Projecte de Jardineria i en el seu cas, en el Plec de Condicions Particulars. A judici de la 
Direcció Facultativa, hauran de ser examinats, comprovats i acceptats o rebutjats, si no 
compleixen les condicions exigides. 
 
En el present capítol, es descriuen les Prescripcions generals que han d’acomplir i trobar-se 
subjectes, els elements simples, essent naturalment d’aplicació, totes aquelles prescripcions 
que s’assenyalin específicament en els subsegüents apartats del present plec de condicions 
o en el plec de condicions particulars de determinada obra que ho requereixi. 
 

1.1.2 TRANSPORT 

El transport dels elements simples s’haurà de fer de manera adequada a la naturalesa, 
dimensió i altres característiques de l’element simple, procurant per la seguretat i integritat 
de l’element, que no haurà de patir cap mena de desperfecte o alteració durant aquest 
procés, prenent-se les mides i accions adequades per que això sigui així. 
 
El transport haurà de fer-se de la manera més adequada a les necessitats de l’element 
simple però també a les necessitats de l’obra, en qualsevol cas amb la promptitud i 
diligència adequada a aquests dos factors. 
 

1.1.3 EMBALATGES I PROTECCIONS DURANT EL TRANSPORT I LA 

CÀRREGA I DESCÀRREGA DE L’ELEMENT SIMPLE 

Els elements simples s’hauran de transportar degudament embalats i protegits per que no 
pateixin cap alteració, modificació, dany o degradació durant el seu transport i la anterior i 
ulterior manipulació al transport, que també haurà de ser l’adequada a la naturalesa de 
l’element per tal que aquest es mantingui íntegra en les seves qualitats. Es preferiran, en 
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general, aquells embalatges i proteccions constituïts amb materials no perjudicials per al 
medi ambient ni per a la seva  fabricació, manipulació i preferentment reciclables. 
 

1.1.4 DOCUMENTACIÓ 

Els elements simples hauran de transportar-se i ser recepcionats amb la documentació 
prescrita o adequada a cada element. En aquesta documentació hauran de constar les 
dades identificatives, descriptives, convenients o les prescriptives si existeixen per cada 
element simple. 
 

1.1.5 INSPECCIÓ, ASSAIGS I EXAMEN 

Correspon a la Direcció facultativa de l’Obra, la inspecció, assaigs i examen, per a la seva 
acceptació o rebuig dels elements simples. 
 
En general, els elements simples hauran de reunir les següents condicions: 
 

 Ajustar-se a les especificacions d’aquest plec de condicions en les parts generals i en 
aquelles que particularment li siguin afectes. 

 Ésser examinats per la Direcció Facultativa de l’Obra. Les plantes seran seleccionades 
preferentment en el viver d’origen. 

 
Aquesta acceptació en principi no s’entén com a definitiva, quedant supeditada a l’absència 
de defectes de qualitat o d’uniformitat, considerats en el conjunt de l’obra, o a l’existència 
de defecte o vicis ocults observats i comprovats amb posterioritat. 
 
L’acceptació o rebuig dels elements simples, es competència de la Direcció Facultativa de 
l’Obra, que establirà els seus criteris d’acord amb les normes i finalitats del projecte. 
 
Els elements simples rebutjats hauran d’ésser retirats ràpidament de l’obra, tret de 
l’autorització expressa de la Direcció Facultativa de l’Obra, qui podrà sotmetre’ls a les 
proves que jutgi necessàries. 
 
Els materials hauran d’ajustar-se a les normatives vigents per a cada tipus de material i a les 
dimensions i característiques definides pel Projecte, el Plec de condicions particulars i el Plec 
de condicions generals. S’acceptaran les toleràncies de variació recollides en cadascun 
d’aquests documents afectes als elements simples. 
 
El contractista haurà de permetre a la Direcció Facultativa de l’Obra l’accés als vivers, 
fàbriques i instal·lacions a on es trobin els materials, podent efectuar totes les proves que 
consideri necessàries i en concret el marcatge de les plantes reservades. El cost dels viatges 
d’inspecció dels materials per part de la Direcció Facultativa serà a càrrec del contractista. 
 
Els assaigs i proves dels elements simples podran ser realitzats per laboratoris especialitzats 

en la matèria sempre que sigui necessari i així ho consideri la Direcció Facultativa de l’Obra. 
En cas de resultat negatiu, el cost dels assaigs correspondrà al contractista. 
 
Els assaigs, verificacions i comprovacions dels elements simples, només afecten a aquests 
mateixos elements, no entenent-se més que com a una recepció parcial o temporal fins que 
no quedin integrats en el conjunt de l’obra i sigui efectuada la recepció definitiva de la 
mateixa. 
 

1.1.6 REPOSICIÓ 

Els materials que no han estat acceptats per la Direcció Facultativa de l’Obra en el moment 
de la recepció o examen o durant el període de garantia, hauran de ser substituïts per 
altres, a càrrec del contractista, que si puguin ser acceptats, sotmetent-se al mateix procés 
de valoracions per part de la Direcció Facultativa de l’Obra, que l’element simple al que 
substitueixen. 
 

1.1.7 EMMAGATZEMATGE 

Els elements simples s’hauran d’emmagatzemar, quan sigui necessari, de manera que resti 
assegurada la seva idoneïtat per l’ús i sigui necessària una inspecció dels mateixos en 
qualsevol moment. 
 
Es tindrà especial cura d’emmagatzemar en un lloc idoni, aquells elements simples que per 
les seves característiques precisin atencions especials de conservació o manteniment, 
especialment pel que fa a les plantes vives o elements fràgils. 
 
 

1.2  TERRES PER A JARDINERIA 

1.2.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquells materials que sols o barrejats són utilitzats com a medi per a l’ancoratge i 
desenvolupament del sistema radical i per al a nutrició mineral de les plantes. 

1.2.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

Material sòlid, natural i de constitució fonamentalment mineral que per les seves 
característiques físiques, químiques i biològiques constitueixen un medi adient per a la 
implantació i desenvolupament de les plantes. 
 
La terra vegetal subministrada serà terra adobada i garbellada, preparada i esmenada per la 
plantació directa dels vegetals del jardí.  
 
Analíticament  haurà de complir: 

 Contingut màx elements grossos :  exempt de partícules > 15 mm 
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<10% de partícules >2mm 

 Textura (USDA)    terra franc-sorrenca, llim < 30% pp, argila < 20% pp. 

 pH  EX 1:2,5   entre 6,5 i 7,8% (mesurat en aigua 1:2.5) 

 Conductivitat EX 1:5  inferior a 0.5 dS/m(prova prèvia de salinitat, sense guix) 

 Matèria orgànica    aproximadament un 5% 

 Carbonat càlcic equivalent   inferior a 40%, pes sec 

 Fòsfor     de 12 a 36 ppm 

 Potassi     de 60 a 360 ppm 

  Magnesi     superior 25 ppm 

 Calci    > 200 

 Nitrogen orgànic   > 0.1 (%) 

 Contingut en guix   < 40 
 
També és determinaran el contingut de metalls pesats, que han d’estar dins dels límits 
admissibles segons la legislació vigent. Les terres han d’estar lliures de propàguls de males 
herbes agressives i lliures, ni vidres, metalls o plàstics.  
 

1.2.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

En el cas de terres i substrats obtinguts per barreja de materials, caldrà subministrar a la 
direcció facultativa 48 hores previ a l’inici del subministrament una mostra representativa 
del material.  Els materials s’aplegaran a l’obra segons la NTJ 02A. 

1.2.4 CONTROL DE QUALITAT 

El control de qualitat es realitzarà sobre Unitat d'Obra executada, amb un volum de 
mostratge definit pel tamany de mostra definida en el Pla de Control de Qualitat adjunt a 
projecte. De cada unitat de mostra s'analitzaran els següents paràmetres: 
 

 Contingut màxim  
en elements grossos  %  > 0.2 cm, > 2 cm, >6 cm 
 

 Textura (USDA)     Mètode de la sedimentació discontínua.  MOA  
      III  Sòls 2(b) 

 pH  EX 1:2,5    pH.  MOA III Sòls 2 
 

 Conductivitat EX 1:5  dS/m  Prova prèvia salinitat extracte de sòl 1:5.  MOA 
 III Sòls 6 

 Matèria orgànica   %MO  Carboni orgànic oxidable (Walkley-Black) 
MOA III  Sòls 25 

 Carbonat càlcic equivalent  %  Carbonats.  MOA III Sòls 3 (a)    
              

 Fòsfor    ppm P  Fòsfor soluble en bicarbonat (Olsen).  MOA III 
Sòls 4 

 Potassi    ppm K  Potassi extraïble en acetat amònic, fotometria 

MOA III 15  

  Magnesi    ppm Mg  Magnesi extraïble, espectrofotometria. MOA III 
16(b) 

 Calci   ppm Ca  Calci extraïble, espectrofotometria.  MOA 
III 

16(a) 

 Nitrogen   %N  Nitrogen per digestió amb sulfúric (Kjeldahl) 
MOA III Sòls 8 

 Contingut en guix  %  Guix. MOA III Sòls 22(b) 
 
També és determinaran el contingut de metalls pesats  
 

 Cadmi  (mg/kg.m.s.) 

 Coure  (mg/kg.m.s.) 

 Níquel  (mg/kg.m.s.) 

 Plom  (mg/kg.m.s.) 

 Zenc  (mg/kg.m.s.) 

 Mercuri  (mg/kg.m.s.) 

 Crom  (mg/kg.m.s.)  
 
Es procedirà a incrementar les analítiques en el cas de que la CE 25ºC en EX 1:5 sigui major 
que 0.5  dS/m també es determinarà: 

 CE EX. P.S. (Pasta Saturada) 

 Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP) 

 Calci (ppm Ca+2, meq/100 gr. Ca+2) 

 Magnesi (ppm Mg+2 , meq/100 gr. Mg+2) 
 
En cas que es tinguin dubtes sobre l’origen del producte, es demanarà una ampliació dels 
anàlisi de sòls amb les següents determinacions: 
 

 Prova de germinació (% Mde llavors germinades) 

 Presencia de E. Coli. 

 Presencia de Salmonel·la 

 Impureses (% vidres, plàstics, pedres i metalls) 

 Males herbes 
 

1.2.5 UNITATS D’AMIDAMENT 

El mesura i abonament del subministrament i estesa de la terra vegetal fertilitzada es 
realitzarà per metres cúbics (m3) realment executats mesurats sobre els plànols de perfils 
transversals. No serà d'aplicació cap coeficient corrector d'esponjament en el volum de les 
terres. 
 
Les esmenes necessàries per tal de fer arribar la qualitat de les terres aportades a 
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l’especificada en el present PCT es consideraran incloses en el preu de subministrament de 
les mateixes. 
 
El preu d’aquesta unitat inclou el material, el transport al lloc de treball, la càrrega i la 
descàrrega, estesa, anivellament, refinat i totes les operacions necessàries per a la correcta 
execució de la unitat d’obra. 
 

1.3 ARBRAT 

1.3.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
Subministrament d’arbrat per a ús en jardineria. 
 

1.3.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

Les plantes destinades al subministrament han de complir les condicions de qualitat general i 
les condicions particulars de la NTJ 07D i NTJ 07E i les especificacions que aquí es presenten. 
Les plantes que no compleixin aquestes condicions no poden ser subministrades. 
 
Els arbres cultivats en contenidor, excepte els de creixement molt lent, han de ser canviats a 
un contenidor més gran amb una freqüència de dos anys, com a mínim. 
 
En el cas de subministrament d’arbres com a espècimens de parcs o jardins, poden ser 
desitjables formes especials amb el tronc tort, bifurcat, inclinat o múltiple. En aquests casos, 
els lots no tenen perquè ser homogenis. 
 
Els arbres s'han de mesurar segons el perímetre del tronc, a 1 metre sobre el nivell del sòl o 
del coll de l’arrel. Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total és la suma dels 
perímetres individuals. 
 

1.3.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Cal seguir les condicions de subministrament descrites a les NTJ 07A, NTJ 07D, NTJ 07E i NTJ 
07Z i les aquí esmentades. 
 

1.3.4 UNITATS D’AMIDAMENT 

En general es certificarà per unitats de plantes realment plantades. La garantia de totes les 
plantes subministrades s'estendrà durant el primer any de plantació, estant obligat el 
Contractista a reposar al seu càrrec les plantes seques. 
 

1.3.5 CONTROL DE QUALITAT 

1.3.5.1 CONTROL A LA RECEPCIÓ DELS MATERIALS 

 
Segons la NTJ 07A, NTJ 07D, NTJ 07E. S’exigiran sempre tots els albarans de les plantes. 
 

1.3.5.2 CONTROL FITOSANITARI 

Té per objecte assegurar la prosperitat dels vegetals adquirits, i a la vegada impedir la 
proliferació de plagues o malalties en les plantacions o cultius.  
 

1.3.5.2.1 Passaport fitosanitari 

 
Es requerirà Passaport fitosanitari a totes aquelles plantes que el necessitin segons el llistat 
publicat per la Generalitat de Catalunya. 
 
El document ha de seguir el model que presenta la NTJ 07A. 
 

1.3.5.2.2 Control fitosanitari a la recepció  

 
Es realitzarà un control de sanitat vegetal a la recepció de la vegetació tal com s’indica a les 
NTJ 07A, NTJ 07D, NTJ 07 E, NTJ 07V. 
 
Malgrat l’aspecte saludable, a causa de la possibilitat que siguin portadores de malalties no 
apreciables a primer cop d'ull, o en el cas que els símptomes apreciats no fossin definitoris, 
es podran efectuar les proves de laboratori que la direcció facultativa cregui necessàries. 
 
Tot i que les plantes es donguin com a bones a la recepció, si es desenvolupen malaties que 
es puguin relacionar a la procedència del material vegetal serà indispensable la reposició. 
 

1.3.6 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

NTJ 07A:1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 
NTJ 07D: 1996 Arbres de fulla caduca. 
NTJ 07E: 1997 Arbres de fulla persistent. 
NTJ 07V: Plantes autòctones per a revegetació 
NTJ 07Z: Transport, recepció i aplegada en viver d’obra 
NTJ 08S: 1993 Implantació del material vegetal. Sembres i gespes. 
MAPA Reglament Tècnic de Control i Certificació de Llavors i Plantes Farratgeres. BOE nº. 
168, 15 de juliol 1986. 
Reial Decret 2071/93 i les seves posteriors modificacions 
Per les espècies referenciades en l'Ordre de 21 de gener de 1986 per la que es regula la 
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comercialització dels materials forestals de reproducció, haurà d'acompanyar-se document 
que acrediti la procedència del seu material de reproducció fent referència explícita als 
números de lot i etiquetes oficials. 
 
 

1.4 ELEMENTS COMPLEMENTARIS 

1.4.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ. 

 
Elements destinats a facilitar la correcta implantació dels vegetals en un jardí o a protegir els 
mateixos.  

1.4.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

1.4.2.1 ASPRATGES, VENTS I PROTECTORS. 

Destinats a la protecció i sustentant de la part aèria de les espècies vegetals arbustives 
durant els anys següents a les operacions de plantació i/o trasplantament que es considerin 
precisos per l’arrelament de l’arbre. 
 
Aspratge o tutor. 
Es complirà la NTJ 08C i les especificacions del PCT TIPUS DE MANTENIMENT realitzat per 
L’associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya. 
 
Vents. 
Es complirà la NTJ 08C i les anotacions següents:. 
Donada la seva funció resistent, i normalment en arbres grans, seran cables d’acer trenat i 
secció normalitzada de 8, 10 ò 12 mm de diàmetre. Per a determinar-lo cal considerar: 
espècie arbustiva i el seu port, proporció del pa de terra respecte a l’alçada, grau d’exposició 
al vent i tipus de terreny de plantació. Com a norma general el diàmetre 10 mm solucionarà 
la majoria de casuístiques  
 
La unió amb el tronc es realitzarà amb anella metàl·lica de planxa d’acer d’un mínim d 2 mm 
de gruix, protegida interiorment amb material tou tipus pneopré, cuir, etc. L’anella tindrà 
una amplada mínima de 10 cm. Es construirà en dos meitats unides amb espàrrecs roscats 
per tal d’ajustar-la al diàmetre del tronc. El conjunt es dimensionarà per a garantir la 
capacitat resistent predeterminada. 
 
Sistemes soterrats  
Es complirà la NTJ 08C. 
 
Protectors. 
Es complirà la NTJ 08C i les anotacions següents:. 
Protegiran la part baixa del tronc contra rascaments, cops o altres incidents que puguin 

danyar-lo ja siguin provocats per vehicles, persones o animals. 
 
El cas més normal es protegir-lo contra els vehicles. Tindran una alçada visible mínima de 60 
cm. Protegiran tot el seu perímetre i a una distància mínima de 50 cm del tronc. Aniran 
ancorats amb un mínim de 3 punts al terra   
 
Podran ser metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que ofereixi una certa resistència. 
Cal considerar que els protectors han d’oferir un efecte dissuasori  per evitar el cop 
resultant de maniobres de vehicles  a una velocitat màxima de 20 Km/h. 
 

1.4.2.2 ESCOCELLS 

Cal seguir la NTJ 08B. 
 

1.4.2.3 REIXES D’ESCOCELlS 

Cal seguir el PCT TIPUS DE MANTENIMENT realitzat per L’associació de Professionals dels 
Espais Verds de Catalunya. 
 

1.4.2.4 TUBS D’AIREACIÓ  

Cal seguir la NTJ 08C i el PCT TIPUS DE MANTENIMENT realitzat per L’associació de 
Professionals dels Espais Verds de Catalunya. 
 
Seran tubs disposats en el perímetre del forat de plantació en un número no menor de 4. El 
diàmetre mínim del tub serà de 50 mm. La seva secció tindrà una inèrcia suficient per tal de 
no aplastar-ho  amb el pes de les terres de plantació de l’arbre.  
 
Podrà ser de diversos materials però es convenient que el seu cost no sobrepassi el 2% del 
cost de l’arbre plantat. Es recomana tubs de materials plàstics rebutjant el PVC. 
 

1.4.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Aspratge o tutor. Es subministraran empaquetats en un número no major de 100 unitats i 
un pes inferior a 500 kg. L’emmagatzematge es realitzarà en piles de tres paquets d’alçada 
màxima i en local cobert a temperatura ambient. 
 
Vents Es subministraran segons les mides específiques de cada arbre. 
 
Protectors Es subministraran segons les mides específiques de cada arbre. 
 
Reixes d’arbres Es subministraran en paquets que garanteixin la seva integritat i paletitzats 
amb un pes inferior a 1000 Kg. Les diferents peces que composin una reixa d’escossell es 
subministraran juntes. L’emmagatzematge es realitzarà en lloc cobert i a temperatura 
ambient. 
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1.4.4 UNITATS D’AMIDAMENT 

Les unitats es mesuraran en unitats de cada element complet amb els seus accessoris. Les 
reixes es mesuraran per unitats de reixa d’escossell independentment del número de parts 
de que es composi cada model.  
 
La unitat d’amidament del geotextil, de les mantes i de les xarxes orgàniques serà el m2 
realment col·locat, considerant exclosos els solapaments i mermes propies de la seva 
col·locació. 
 

1.4.5 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

DIN 53857 
DIN 53857/2 
DIN 53858 
DIN 53363 
 
 

1.5 MATERIAL PER A INSTAL·LACIONS DE REG 

1.5.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
Conjunt de materials que formen part d’una instal·lació de reg 
 

1.5.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

1.5.2.1 DEGOTADOR 

Segons descripció del PCT TIPUS DE MANTENIMENT realitzat per L’associació de 
Professionals dels Espais Verds de Catalunya i la NTJ 01I i NTJ 04R Part:2. 

1.5.2.2 BOCA DE REG 

Segons descripció del PCT TIPUS DE MANTENIMENT realitzat per L’associació de 
Professionals dels Espais Verds de Catalunya i la NTJ 01I. 

1.5.2.3 ELECTROVÀLVULA 

Segons descripció del PCT TIPUS DE MANTENIMENT realitzat per L’associació de 
Professionals dels Espais Verds de Catalunya. 

1.5.2.4 VÀLVULES 

És el mecanisme que permet regular, interrompre o reestablir el pas d'un fluid l'element 
interposat en una canonada. 
 

Hi ha diferents tipus: 
 
Vàlvula de ventosa: Segons descripció del PCT TIPUS DE MANTENIMENT realitzat per 
L’associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya. 
 
Vàlvula de comporta quan l'òrgan obturador talla la vena fluida transversalment. Mitjançant 
la rotació del volant superior es desplaça verticalment cap a baix una comporta interior que 
produeix el tall del flux.  Serà de tipus AVK o Hauler, o similar, amb estructura de llautó, de 
pressió nominal PN 16 Kg/cm2 amb brides dimensionades per a una pressió de 10 Kg/cm2, 
segons norma DIN 2501, encuny elàstic de nitril, cos de fundició modular amb recobriment 
exterior i interior amb resina epoxi o rilsan, amb volant de sentit de gir cap a la dreta per al 
tancament. 
 
Vàlvula de bola el tall del flux s'efectua mitjançant l'assentament sobre un perfil esfèric 
d'una bola pitjada per una molla. Serà de llautó forjat d'alta precisió amb palanca d'acer 
d'accionament manual. Connexió amb rosca femella 
 
Vàlvula hidràulica: Segons descripció del PCT TIPUS DE MANTENIMENT realitzat per 
L’associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya. 

1.5.2.5 CABLEJAT ELÈCTRIC  I  TUB CORRUGAT  

Segons descipció de la NTJ 01I. 

1.5.2.6 FILTRE 

Segons descripció del PCT TIPUS DE MANTENIMENT realitzat per L’associació de 
Professionals dels Espais Verds de Catalunya. 

1.5.2.7 REGULADOR DE PRESSIÓ 

Segons descripció del PCT TIPUS DE MANTENIMENT realitzat per L’associació de 
Professionals dels Espais Verds de Catalunya. 

1.5.2.8 PROGRAMADOR DE REG 

Segons descripció del PCT TIPUS DE MANTENIMENT realitzat per L’associació de 
Professionals dels Espais Verds de Catalunya. 
 
Poden ser de dos tipus: Mecànics i electrònics. I a la vegada depenent del mitjà per obrir les 
vàlvules poden ser hidràulics i elèctrics. Podent-se presentar programadors que combinen 
cadascuna de les possibilitats.  
 
Els més usuals són els: 
 
Mecànics-hidràulics en els quals la programació es fa mitjançant elements mecànics tipus 
rellotgeria, i l'emissió del senyal es fa a partir d'uns tubs de diàmetre petit que connecten el 
programador amb la vàlvula hidràulica d'obertura del sector de reg . Aquest senyal es 
transmet per les diferències de pressió en l'aigua que contenen els tubs. 
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Electrònics-elèctrics  els quals la programació es fa mitjançant elements electrònics a base 
de circuits impressos, i l'emissió del senyal es fa elèctricament a partir d'un cablejat que 
uneix el programador amb l'electrovàlvula d'obertura del sector de reg .  
Existeixen en el mercat moltes marques i patents de programadors els quals hauran de tenir 
l'aprovació de la Direcció d'Obra en el cas que s'emprein en el present projecte. 
 
En el present projecte s'utilitzaran els programadors Electrònics-elèctrics. Les  condicions 
específiques exigibles dels quals són: 
 

 Temps de reg de 1 a 999 minuts per estació 
 

 Programa de reg de 14 dies per dies de la setmana. O bé programació cíclica de 7 dies, 
per a cada dia, dies alterns, fins a 7 dies. Temps de reg de 1 a 90 minuts o de 1 a 9 hores 
(reg per degoteig).Reg diaris com a mínim 

 

 Arranc de bomba o de vàlvula mestra 
 

 Memòria permanent Retenció del programa i hora real sense necessitat de pila en el 
cas de tallat del corrent elèctric 

 

 El comandament serà electrònic-híbrid de programació electrònica i maneig manual 
(botonera en el mateix programador) Arrancada manual de qualsevol estació o sector. 

 

 Programació del dia, hora i els dies de reg. I seguidament els començaments de reg i 
temps per a cada sector o estació. Doble programa per a gespa o massissos d'arbustos. 
Funció de cancel·lament del programa d'un a quatre dies (per a dies de pluja) tornant 
per si mateix al funcionament automàtic. Possibilitat d'augmentar o disminuir els temps 
de reg per a totes les estacions de manera que cobreixi totes les necessitats de reg per a 
cada època de l'any. Tres arrancades per a cada programa.  

 

 De 6, 9 i 12 estacions comandades. 
 

 Transformador intern: Corrent d'entrada: 220 VAC i Corrent de sortida a electrovàlvules: 
24 VAC, 30 VA. Màxima 6 Amp. 

 Caixa de protecció estanca per exteriors amb tancament de clau i armari protector 
metàl·lic del tipus emprat en les instal·lacions elèctriques a l’exterior. 

 
A banda de totes aquestes característiques esmentades la Direcció d'Obra podrà exigir 
qualsevol altre característica que es consideri necessària o interessant.  
 

1.5.2.9 CANONADES I PECES DE PVC RÍGID I DE PE 

Segons descripció a la NTJ 01I. 

 
 

1.5.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Sempre s’ha d’emmagatzemar i transportar seguint les indicacions del fabricant i amb 
l’embalatge original. 
 
Transport. El terra i els laterals de la caixa dels camions hauran d'estar exemptes de 
protuberàncies o vores rígides i agudes que puguin fer malbé els tubs. 
 
Quan es carreguin tubs dotats d'embocadura hauran de colocar-se amb els extrems 
alternats i de tal manera que les embocadures no quedin en contacte amb els tubs inferiors. 
 
Quan es carreguin tubs de diferents diàmetres, els de més gran diàmetre -generalment amb 
major espessor de paret i per tant més pesats- hauran de colocar-se en el fons per a reduir 
el risc de deformació. 
Els tubs no hauran de sobresortir més d'un metre ( 1 m ) de la caixa del camió, per la seva 
part posterior. L'altura màxima de la càrrega dels tubs no haurà d'excedir de dos metres 
(2m) si estan deslligats, ni de tres metres (3m) si estan lligats. 
 
Magatzematge :Quan s'emmagatzemin tubs sobre el terreny hauran de comprovar-se que 
aquest sigui consistent i suficientment llis per a que els tubs es recolzin en tota la seva 
longitud sense risc que pedres i altres sortints aguts puguin fer-los malbé. L'altura màxima 
de les piles de tubs deslligats no haurà d'excedir de dos metres (2m) en locals tancats. 
 
Quan els tubs s'amunteguin a l'exterior, amb temperatura ambient que pugui excedir 23ºC 
es recomana el següent: 

a) L'altura de les piles no haurà d'excedir d'un metre (1m). 
b) Totes les files hauran d'estar protegides de l'exposició directa del sol i permetre el 
pas lliure de l'aire al voltant dels tubs. 
c) Els accessoris han d'emmagatzemar-se en caixes o sacs preparats de forma que 

permetin el pas lliure de l'aire.  
 

Manipulació En el maneig dels tubs haurà de tenir-se en compte el risc de trencament dels 
extrems aixamfranats i de les embocadures. Els tubs no hauran de ser arrossegats per el 
terreny ni col.locats fent-los rodar per rampes. Quan s'utilitzi maquinària per el seu maneig, 
tots els elements en contacte amb els tubs han de ser de material tou, per exemple, cordes 
de cànem i eslingues tèxtils amb ganxos de metall folrrats. 
 
Quan els tubs es descarreguin dels vehicles no hauran de ser llençats al terra. Hauran de ser 
baixats acuradament i col.locats en files quant tinguin que ser emmagatzemats. 
Quan els tubs es transportin uns dins d'altres, els situats en el interior dels de més gran 
diàmetre hauran de ser descarregats els primers i si han d'emmagatzemar-se hauran de 
col.locar-se en files diferents. 
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1.5.4 UNITATS D’AMIDAMENT 

 
Aspersors: S'amidarà i abonarà per unitat d'aparell d'aspersor col·locat. En el preu unitari 
estan incloses les conduccions i peces especials des de la xarxa secundaria fins l'aspersor, i la 
protecció antivandàlica i la vàlvula antidrenatge. 
 
Difusors: S'amidarà i abonarà per unitat d'aparell de difusor col·locat. En el preu unitari 
estan incloses les conduccions i peces especials des de la xarxa secundaria fins el difusor, i la 
protecció antivandàlica i la vàlvula antidrenatge. 
 
Degoteig: S'amidarà i abonarà per ml de canonada de degoteig col·locada. En el preu unitari 
estan incloses les conduccions i peces especials des de la xarxa secundaria  
 
Boca de reg: S'amidarà i abonarà per unitat (ut.) de boca de reg col·locada. En el preu unitari 
estan incloses les conduccions i peces especials des de la xarxa secundaria o principal fins la 
vàlvula. La troneta, marc i tapa està inclòs dins del preu unitari. 
 
Vàlvules i altres elements de reg: S'amidarà i abonarà per unitat (ut.) col·locada. En el preu 
unitari estan incloses les conduccions i peces especials des de la xarxa secundaria o principal 
fins la vàlvula. La troneta, marc i tapa s'amidarà i abonarà a part. 
 
Programador L'amidament i abonament es farà per unitat de programador instal·lat (ut.). El 
preu unitari inclou l'escomesa i drets d'escomesa de subministrament a la companyia 
elèctrica des del lloc d'empalmament fins al programador tot segons normes de la 
companyia; l'armari protector amb el seu pedestal; els estudis i treballs per programar-lo, i 
les classes d'aprenentatge pels qui l'hagin d'utilitzar. 
 
Canonades: L'amidament i abonament de les canonades es realitzarà en base a la longitud 
útil en metres lineals de xarxa realment col.locada (ml) quedant inclòs en el preu unitari el 
solapatge de les unions. Si no s'especifica en partida independent en el pressupost la part 
proporcional de peces especials i accessoris restarà inclosa dins del preu de la canonada. 
 
Cablejat elèctric: S'amidarà i abonarà per metres lineals de cable instal.lat (ml). El preu 
unitari inclou els empalmaments i connexionats. Inclourà el subministrament i col.locació 
del tub corrugat de PVC en el cas que no existeixi preu independent per a ell en el capítol de 
jardineria i xarxa de reg del projecte. 
 

1.5.5 CONTROL DE QUALITAT 

 
Les característiques dels elements subministrats han de ser les mateixes que les dels 
elements ja existents en les xarxes que cal substituir. Sens perjudici de la responsabilitat 
inherent del Contractista adjudicatari de l'obra, la responsabilitat respecte de la qualitat del 
producte és bàsicament del fabricant, per la qual cosa aquest haurà d'implantar en la fàbrica 

sistemes de control de qualitat eficients, amb laboratoris d'assaig adients, i portar un 
registre de dades que estarà, en tot moment, a disposició del Director de l'Obra. 
 
La Direcció d'Obra es reserva el dret d'inspeccionar en fàbrica tant els materials com el 
procés de fabricació i el control de qualitat que realitza el fabricant. Si existís algun 
impediment per a portar a terme aquesta funció inspectora per part de la Direcció d'Obra, 
per motius de secret industrial o altres, el fabricant estarà obligat a manifestar-ho per escrit 
en la seva oferta de subministrament. 
 
Tant si ho demana la Direcció d'Obra com si no, el Contractista, mitjançant l'empresa de 
Control de Qualitat o el Fabricant, haurà de realitzar obligatòriament les següents proves 
estadístiques sobre les canonades i peces especials subministrades, i els seus resultats els 
haurà de lliurar a la Direcció d'Obra: 

 Certificat de qualitat del fabricant. 

 Examen visual de l'aspecte general de tots els tubs. 

 Comprovació de dimensions, espessors i rectitud de tots els tubs. 

 Proves d'estanqueïtat. 

 Proves de ruptura per pressió hidràulica interior sobre un tub de cada lot. 

 Prova d'aixafament o flexió transversal. 

 Una vegada instal.lada la canonada i les peces especials per a formar la xarxa de reg, se 
la sotmetrà a les proves que s'especifiquen en l'article 11 del PPTGCAA. 

 
En el cas en que la fabricació dels productes està emparada per determinada "Marca de 
qualitat" concedida per una entitat independent del fabricant i de solvència tècnica 
suficient, de tal manera que pugui garantitzar que el producte compleix les condicions 
d'aquest Plec i del PCTP per constatació periòdica que en fabrica s'efectua un adequat 
control de qualitat mitjançant assaigs i proves sistemàtiques. 
 
En aquest cas les proves de recepció en fabrica i en l'obra, abans especificades, podran 
disminuir-se en intensitat, respecte de la fixada anteriorment, en la quantia que determini 
el Director en base a les característiques particulars de l'obra i del producte que es tracti, i 
fins i tot podran suprimir-se total o parcialment quan el Director ho consideri oportú, per 
tractar-se d'un producte provat i destinat a instal·lacions de tipus comú. 
 

1.5.6 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

UNE 53112: Plásticos. Tubos y accesorios de poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
para conducción de agua a presión, 1988. 
UNE 53131: Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. 
Características y métodos de ensayo, 1990. 
UNE 53133 pel cas de les canonades de polietilè de baixa densitat PE, ús alimentari 
UNE 53177-1: Plásticos. Accesorios inyectados de poli(cloruro de vinilo) no plasti-ficado 
para canalizaciones a presión. Unión por adhesivo o rosca. Cotas de monta-je, 
1989. 
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UNE 53177-2: Plásticos. Accesorios inyectados de poli(cloruro de vinilo) no plastifi-cado 
para canalizaciones a presión. Unión por junta elástica. Cotas de montaje, 1989. 
UNE 53188-1: Plásticos. Materiales termoplásticos a base de polietileno y copolí-meros 
de etileno. Parte 1: Designación, 1991. 
UNE 53367: Plásticos. Tubos de polietileno de baja densidad (LDPE) para ramales 
de microirrigación. Características y métodos de ensayo, 1990. 
UNE 53375: Plásticos. Determinación del contenido en negro de carbono de polio-lefinas 
y sus transformados, 1983. 
ISO 161-1: Tubs amb materials termoplàstics per al transport de fluids. Diàmetres 
exteriors nominals i pressions nominals. Part 1: Sèries mètriques, 1996..2.2.8.. 
Les canonades de Polietilè d'Alta Densitat PE/MRS-100, tipus banda blava i els seus 
accessoris i juntes hauran de complir la norma europea CEN/TC 155 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES 

PARTIDES D’OBRA 

 

2.1 PROTECCIÓ DELS ELEMENTS EXISTENTS 

2.1.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
Es tindrà en compte la vegetació existent o el seu trasplantament sempre que sigui factible. 
En quant al sòl, si es bona qualitat es procedirà a l’extracció de la primera capa fèrtil i la seva 
reincorporació una vegada efectuada. 
 
L’àmbit d’aplicació és en els treballs de planificació, construcció i manteniment, tant si es 
tracta d'urbanitzacions com de zones de paisatge. Té la finalitat de garantir la protecció 
d'arbres, arbusts, gespitoses i àrees en coberta de sòl vegetal, fins i tot els boscos; a partir 
d'ara, àrees de vegetació. 
 
Criteris per a la protecció dels elements vegetals i de les àrees de vegetació segons la NTJ 
03E. 
 
L'aplicació d’aquest apartat inclou les mesures de protecció dels elements vegetals durant 
tot el temps que durin els treballs de construcció. En tots els casos descrits amb anterioritat, 
els arbres estaran en bon estat de salut i amb una raonable expectativa de vida futura, 
mesurada en dècades. Aquests elements es protegiran segons la NTJ 03E. 
 
Qualsevol element vegetal afectat pels treballs de construcció i que, per raons 
imponderables, no es pugui protegir, s'ha de trasplantar i preservar-lo de l'eliminació. 

2.1.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA 

 
En els treballs de construcció, hi ha el perill de perjudicar les condicions en què viuen les 
plantes i, fins i tot, de danyar-les. 
 
Els danys poden ser causats especialment per 

 contaminació química, 

 foc, 

 excés o embassament d'aigua, 

 compactació del sòl provocada per l'excés de trepig i la circulació de maquinària, 
així com per l'emmagatzematge de deixalles o de materials de la construcció. 

 compactació del sol produïda per raons tècniques de construcció, 

 moviments de terres (buidades o terraplenaments), 

 obertura de rases i altres excavacions, 

 deterioració mecànica de les zones profundes o superficials on viuen les arrels, 
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 aïllament d'arbres en zones de difícil accés, 

 descens del nivell freàtic, 

 elevació del nivell freàtic salí, 

 impermeabilització del sòl ocasionada, per exemple, per recuiments estancs. 
 
La necessitat, el grau i el moment de cada mesura de protecció dependrà fonamentalment 
de l'espècie que cal protegir així com del tipus i de la duració dels treballs de construcció. 
 
Per evitar danys caldrà encerclar les àrees de vegetació amb una tanca fixa d'1,20 a 1,80 m 
d'alçària. 
 
Si per raons tècniques no es pot protegir la coberta de sòl vegetal o superficial, pel fet 
d'estar destinada a edificacions, modificació de la cota del terreny, camins o altres 
superfícies dures s'ha de separar la coberta de sòl i s'ha d'emmagatzemar en pilons no 
superiors a 1,25 m d'alçària. S'ha d'assegurar un bon airejament i evitar el creixement de les 
males herbes. 
 

2.1.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 
Cal seguir les proteccions especificades en la NTJ 03E. 
 

2.1.3.1 PROTECCIÓ DE LA ZONA RADICAL EN CAS DE RECOBRIMENTS 

Sobre la zona radical només podran abocar-se materials de gra gros que siguin permeables a 
l'aire i a l'aigua. Si posteriorment ha de cultivar-s'hi nova vegetació, aquests materials 
hauran de tenir, per regla general, un gruix de 20 cm per damunt dels quals s'afegirà la capa 
de sòl no superior a 50 cm, per a suport de la vegetació. 
 
No s'ha de recobrir mai la zona radical dels arbres. Però si això fos inevitable, caldria 
seleccionar els materials de construcció que s'han de col·locar, així com la manera de fer-ho, 
per tal que el procés ocasioni el mínim perjudici a aquesta zona, 
 
Els materials absolutament isolants del sòl no han de recobrir més del 30% de la zona radical 
d'un arbre adult; i els materials de textura més sorrenca han de recobrir el 50% Si s'han de 
canviar els materials dipositats, caldrà d'aplicar les mateixes mesures. 
 
En general pot ser necessària l'aplicació d'altres mesures tècniques suplementàries com per 
exemple protecció de la zona, instal·lacions de ventilació i reg i reixes al peu del tronc. 
 
En cas d'arbres molt sensibles al terraplenament del tronc s'ha de posar un anell protector a 
la base del tronc fet d'un material totalment permeable i rodejat per material drenant. 
 

2.1.4 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. En cas de que no 
s’especifiqui cap mesura de protecció especial en el pressupost es consideraran totes les 
descrites anteriorment i que siguin d’aplicació incloses com a costos indirectes de l’obra. 
 

2.1.5 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NTJ 03E:1993 Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció. 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS. Método de valoración del 
arbolado ornamental. Norma Granada. Madrid, Editorial Raíces, 1990, i les seves correccions. 
 
 

2.2 TRASPLANTAMENT D’ELEMENTS VEGETALS EXISTENTS 

 

2.2.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El trasplantament d'arbres i arbusts exemplars. Té com a finalitat proporcionar les 
especificacions sobre les tècniques de trasplantament dels arbres i dels arbusts exemplars; 
garantir el reeiximent i la salvaguarda dels exemplars que, pel fet de no poder ser mantinguts 
on estan, hagin de ser trasplantats i preservats de la seva eliminació. També, assenyalar les 
hipòtesis i les condicions en les quals la trasplantació té un alt risc i cal desestimar l'operació. 
 
S’entén com a arbre o arbust exemplar aquell vegetal llenyós que ha assolit la maduresa 
representativa de la seva espècie i, en altre cas, individu singular amb uns valors considerables 
de grandària, de vigor, d'edat, d'un valor econòmic molt elevat sobre l’estàndard bàsic de 
l'espècie o diversos factors a la vegada. 
 
Seran objecte de trasplantament les espècies vegetals especialment protegides bé en 
legislació general sobre protecció d'espècies endèmiques, legislació específica territorial 
(Espais naturals, Parcs naturals, Reserva natural), inventariades pel seu valor monumental, 
definides en projecte i referenciades en el seu inventari botànic, i a criteri de la Direcció 
d'Obra atenent al seu caràcter singular i valor ecològic. 
 
Es reconeixen dos grups diferents d'exemplars: 

 Exemplars que han estat preparats per a la seva trasplantació 

 Exemplars que no han rebut cap operació prèvia a la trasplantació 
 

Les tècniques i les opcions que s'han de prendre en les operacions de la trasplantament varien 
per a cada grup. Cal una atenció especial per aquells exemplars en què, per la combinació de 
mida i pes, és necessari l'ús de maquinària especial per dur a terme l'operació. 
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La trasplantament d'un arbre o d'un arbust exemplar ha de ser sempre l'última opció que s'ha 
de prendre. Els arbres monumentals no es poden trasplantar en cap cas. 
 
En tots els casos cal la valoració d’afectació i l’autorització de l’AMB. 
 

2.2.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 

 
Per avaluar la viabilitat de la trasplantament d’un exemplar cal seguir les especificacions 
descrites a la NTJ 08E. 

 

2.2.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

2.2.3.1 ÈPOCA DE TRASPLANTAment 

Es compliran les especificacions que descriu la NTJ 08E. 
 

2.2.3.2 PROTECCIÓ DELS SERVEIS 

Segons la NTJ 08E. 
 

2.2.3.3 OPERACIONS DE TRASPLANTAment 

Conceptes bàsics d'una trasplantament executada correctament 
* Extracció a partir del pa de terra  
* Realització de talls correctes 
* Regulació de l'equilibri hídric i protecció de l’escorça 

 
Sistemes de trasplantament 

* Convencional en diverses fases 
* Convencional en una fase 
* Amb trasplantació en diverses fases  
* Amb trasplantació en una fase 

 
Les operacions de trasplantament s’han d’executar seguint els apartats corresponents de la 
NTJ 08E TRASPLACIÓ DE GRANS EXEMPLARS d’acord amb el sistema emprat. 
 
 

2.2.4 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
Unitat transplantada segons tots els apartats especificats anteriorment i que reacciona 
positivament a la operació 

 

El preu d'aquesta Unitat inclou repicats, podes, formació de pa de terra, tractaments 
fitosanitaris, arrancada transport a viver, manteniment en viver, transport a destí final i 
plantació, així com quantes operacions, materials i mitjans auxiliars siguin necessaris per la 
correcta execució d'aquesta Unitat d'Obra. 
 

2.2.5 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NTJ 08E:1994 Trasplantació de grans exemplars. 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS. Método de valoración del 
arbolado ornamental. Norma Granada. Madrid, Editorial Raíces, 1990, i les seves correccions. 
 
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Ordenança de zones naturals i espais verds. Aprovada el 25 
d’abril de 1997. 
 
Seran objecte de trasplantament les espècies incloses en la legislació a sota referenciades: 
 
- Conveni relatiu a la conservació de la vida  silvestre i del medi natural d'Europa. Conveni 
Berna) (BOE Núm. 235, 1 d'Octubre 1986) 
- Catàleg General d'Especies Amenaçades (Real Decreto  30, Marzo 1990,  Núm. 439/1990, 
BOE  Núm. 82) 
- Protecció d'Especies Amenaçades de la Flora Silvestre (Real Decreto 15 Octubre 1982, 
Núm. 3091/82, BOE Núm. 280) 
- Protecció d'Espècies Amenaçades de la Flora Silvestre (Orden 17 Septiembre de 1984, BOE  
Núm. 232) 
 
 

2.3 DRENATGE DE LES TERRES 

 

2.3.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
Un dels factors més determinants de la viabilitat de la vegetació passa per garantir el 
drenatge de les terres. 
 

2.3.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA 

 
Habitualment en cada projecte es farà la següent comprovació de camp a càrrec del 
contractista: obrir varis forats de 40x100x110 al llarg de la zona de plantació, i omplir-los 
d’aigua. Caldrà marcar amb una cinta aïllant el nivell inicial de l’aigua i anar mesurat el seu 
descens cada 24 h. Si en 24 h no s’ha buidat totalment entendrem que el terreny no drena 
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el suficient i caldrà valorar en funció de les espècies previstes si és necessari un sistema de 
drenatge. Si en tres dies els forats no s’han buidat esdevindrà imprescindible un sistema de 
drenatge. 
 
Si el subsòl és de poca qualitat, està contaminat o és difícil de drenar, s’ha d’habilitar una 
capa drenant aïllada del subsòl i de la terra amb una tela geotextil. 
 

2.3.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ: 

 
Es defineixen per tant dos nivells de drenatge: 

2.3.3.1 DRENATGE EN PROFUNDITAT PELS ARBRES:  

Estarà format per una rasa drenant de 30 per 30 cm, situada a 1.3 m de fondària com a 
mitjana, composada per un tub de PVC corrugat de doble paret, de 100 DN, embolcallat per 
graves i un geotextil de feltre no teixit, de 105 g/m2. Les aigües recollides s’evacuaran 
sempre, a un pou de drenatge o a la xarxa de recollida de pluvials. 
 

2.3.4 UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

 
Moviments de terres i aportació de graves en m3. Mesurat sobre perfil. 
Malla de drenatge i geotextils per m2 

Tub corrugats en ml 

2.3.5 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 
No hi ha normativa d’obligat compliment. 
 
 

2.4 ARREPLEGADISSA DEL MATERIAL VEGETAL  

 

2.4.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
Emmagatzemant d’espècies vegetals subministrades en contenidor, amb l’arrel nua o amb pa de terra protegit 

amb malla metàl·lica o guix  que no es puguin plantar al mateix dia. Val a dir que es procurarà minimitzar i evitar 

en la mesura de lo possible, per tal de plantar de seguida que es rebin les plantes.  

 
No esta inclòs les qualitats dels subministraments al inici, però les espècies vegetals han de 
complir en el moment que van a ésser plantats i sortiran del viver d’obra, tots els nivells de 
qualitat exigibles a una partida, tal i com si acabessin d’arribar.   
 
Cal seguir la NTJ 07Z i les especificacions descrites en aquest apartat. 

2.4.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA 

 

Les plantes s’han de mantenir amb bones condicions durant el temps que estigui al viver 
d’obra. 
 
El material edàfic haurà de complir amb les condicions dels materials establerts en els 
articles corresponents a Terra vegetal tipus A i Terra apte pel cultiu. S'assegurarà de què es 
subministri suficient aigua per a l'adequat manteniment de les plantacions. 
 
Els lots de procedència no es mesclaran i a efectes de la seva plantació en el viver seran 
d'aplicació les condicions establertes en l’Article d’Execució de Plantacions. 
 

2.4.3 CONDICIONS DE PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 
Tot el material vegetal ha de complir els requeriments especificats en el apartat de material 
vegetal del Plec de Condicions.  
 

2.4.3.1 PREPARACIÓ DE LA ZONA DESTINADA AL VIVER D’OBRA 

 
S’haurà d’escollir una zona resguardada del vent dins de l’obra per tal de fer l’arreplegadissa 
del material vegetal. 
 
A la primavera – estiu s’haurà de protegir les plantes contra la insolació amb una malla 
d’ombreig de 70%  sostinguda per una petita estructura metàl·lica. 
 
En el cas de tardor - hivern en zones extremes s’haurà de protegir contra el fred amb palla al 
voltant dels contenidors o pa de terra. En el cas de planta sensible a les gelades es prohibeix 
emmagatzemar-la a l’exterior dins d’aquesta època. En qualsevol cas s’ha de tenir la previsió 
d’un túnel de plàstic per fer front a les condicions més adverses, segons indiqui o no la 
Direcció Facultativa. 
 
S’haurà de tractar contra qualsevol malaltia . 
 
El viver d’obra deurà estar suficientment  tancat i vigilat per evitar robatoris. En el cas 
d’haver-hi es responsabilitat del contractista la seva reposició, sense cap càrrec per a la 
Propietat dins del projecte i obra.  
 
En general l’emmagatzemen serà com a màxim d’una setmana dins del viver d’obra sense 
plantar-se al lloc definitiu per la majoria dels arbres i arbusts . Els arbres acopiats en bones 
condicions podran romandre-hi més temps, evitant sempre la brotació dels caducifolis. 
 
Com a màxim es podrà estacionar un dia la planta vivaç o gespa o gespitosa (Dichondria) al 
viver d’obra, sempre regades i ombrejades convenientment.  No es podran estacionar tepes 
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sense entendres i una vegada surtin del viver d’obra la seva qualitat ha d’ésser igual al 
subministrament d’inici . No s’han de deixar-los apilats. 
 
 
D. UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT  
 
Unitat mesurada segons les especifiques de la Direcció Tècnica. Si no s’indica el contrari els 
costos d’habilitar un viver d’obra, com l’anivellament de les terres, el sistema provisional de 
reg, les estructures d’ombreig, el tancament etc. es consideren costos indirectes inclosos en 
les partides de plantació, així mateix que les costos de plantació provisional i manteniment 
fins la plantació definitiva. 
 
 
E. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Seran les NTJ de subministrament de material vegetal.. 
 
 

2.5 PLANTACIÓ DE FRONDOSES 

 

2.5.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
Plantació d'arbres subministrats en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra protegit 
amb malla metàl·lica i guix. 
 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les següents operacions: 

 Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l’espècie vegetal 
i del substrat a utilitzar en el reompliment 

 Comprovació i preparació de l’espècie vegetal a plantar 

 Replanteig 

 Plantació de l’espècie vegetal 

 Protecció de l’espècie vegetal plantada i entutorat 
 

2.5.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 

2.5.2.1 ESCOSSELL 

Segons indica la NTJ 08B. 
 

2.5.2.2 ASPRATGE I ELEMENTS DE SUPORT 

En general és convenient entutorar tots els arbres acabats de plantar i obligatòriament 

aquells de perímetre inferior a 20/25  
 
Cal seguir les indicacions de la NTJ 08B. 
 

2.5.2.3 PLANTACIÓ 

Cal seguir la NTJ 08B i les següents especificacions. 
 
Toleràncies d'execució: 
Replanteig (de la posició de l'arbre) .......................................................................± 10 cm 
 
Desprès del dia de treball sempre ha de quedar la superfície de neta, les pedres i deixalles 
recollides, les plantes regades i en el seu cas la nova plantació senyalitzada amb cinta 
d’obra.  
 

2.5.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 
Tots els arbres han de complir els requeriments especificats en l’apartat MATERIAL VEGETAL 
que siguin aplicables en cada cas. 
 
Si un cop descarregades les plantes a l’obra, aquestes no es poden plantar al mateix dia, 
s’han de prendre les mesures d’arreplegadissa del material vegetal. 
 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb 
temperatures molt altes. 
 

2.5.3.1 OBERTURA I REBLERT DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ 

 
Segons la NTJ 08C i els criteris següents: 
 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la 
terra del voltant. 
 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de 
profunditat, com a mínim, per sobre d’on s'han de dipositar les arrels.  
 

2.5.3.2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ 

En quant al subminstrament cal seguir la NTJ 07Z. 
 
Les operacions de plantació estan descrites en les NTJ 08B i NTJ 08C. 
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2.5.3.3 OPERACIONS POST PLANTACIÓ 

La poda post plantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques 
danyades. Si s’ha de dilatar el moment de plantació, cal que els materials es dipositin de 
forma que no quedin exposats a erosions i esllavissaments per aigües de pluja. 
 
Als carrers asfaltats de les ciutats amb les voreres pavimentades, no s’han d’utilitzar 
escossells emmarcats amb bordons que s’alcin sobre el pla del paviment, atès que no 
permeten que s’escorri l’aigua de pluja que cau a la vorera. Als carrers amb pendent, els 
bordons s’han de col·locar a la part baixa de l’escossell, de forma que augmenti el volum 
d’aigua que recull l’escossell. 
 
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat 
de plantació i 25 cm de fondària per facil·litar el reg. 
 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment fins arribar a la capacitat 
de camp amb cabal suficient per mullar les arrels dins del pa de terra, procurant no 
embassar el fons del forat de plantació. Per regla general, i depenent de l'època de 
plantació i del lloc de plantació (per exemple, textura sorrenca o argilosa) s'han de 
subministrar de 50-200 l d'aigua. 
 

El reg serà suficient per assolir una humitat a Capacitat de Camp (percentatge a 1/3 
d'Atmosfera definit conforme amb la metodologia oficial d'anàlisis del MAPA) en zona de 
Bulb de Reg. 
 
Per plantes en contenidor (safata, test o contenidor) i pa de terra es considera com zona de 
Bulb de Reg el volum resultant d'incrementar en deu centímetres (10 cm) la superfície del 
pa de terra. Per plantes a arrel nua es definirà el Bulb de Reg en el PPTP en base a l'espècie 
a implantar i al seu estat de desenvolupament. 
 

2.5.4 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
Es certificarà per unitats de plantes realment plantades. El preu d'aquesta Unitat inclou 
l’excavació del forat, transport des del viver d’obra fins al lloc definitiu de plantació, 
col·locació de planta, trencament dels pans de terra i/o extracció de contenidors, 
terraplenat, esmenes indicades i quantes operacions, materials i mitjans auxiliars siguin 
necessaris per la correcta execució d'aquesta Unitat d'Obra. 
 
La garantia de totes les plantes subministrades s'estendrà durant el primer any de plantació, 
estant obligat el Contractista a reposar al seu càrrec les plantes seques. 
 

2.5.5 CONTROL DE QUALITAT 

 

Posterior a la plantació es procedirà al mostratge (tamany de mostra definida en el Pla de 
Control de Qualitat adjunt a projecte), definint-se per a cada Unitat de mostra almenys els 
següents paràmetres. 
 
 - Dimensionat de forat 
 - Situació de coll 
 - Grau de destrucció del pa de terra. 
 - Integritat del sistema radicular 
 
La valoració dels paràmetres anteriors per part de la Direcció d'Obra definirà el rebuig o 
acceptació de la Unitat de mostra. 
 
S'acceptarà el lot de plantació si totes les mostres compleixen amb les condicions 
establertes en el present article. 
 
En el cas de què alguna mostra incompleixi les condicions establertes en el present Article 
quedarà a criteri de la Direcció d'Obra el rebuig d'aquesta Unitat d'Obra o, en  el seu defecte 
l’ordenar les esmenes oportunes, sense que en cap cas aquestes o la nova execució siguin 
objecte d'abonament. 
 

2.5.6 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NTJ 08B:1993 Treballs de plantació.  

 
 

2.6 XARXA DE REG 

2.6.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Conjunt d’instal·lacions i accessoris que permeten fer arribar a les plantes l’aigua de reg. 

2.6.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA 

2.6.2.1 CONDICIONS GENERALS DE LES XARXES DE REG 

Les instal·lacions hidràuliques per a reg es realitzaran amb canonades de polietilè de baixa 
densitat fins a diàmetres de 63 mm i amb alta densitat i canonada rígida per a diàmetres 
majors. Totes les conduccions i els accessoris de la instal·lació seran per a una pressió de 
treball de 10 atm  i segons normativa d’ús alimentari, sempre que no s’especifiqui 
explícitament lo contrari. Les unions es realitzaran amb accessoris de polietilè i llautó fins a 
diàmetres de 63 mm i amb accessoris de llautó, de fosa per termofusió a tope o electrofusió 
per a diàmetres iguals o majors de 75 mm. 
 
Totes les vàlvules, accessoris i elements de la instal·lació estaran homologats per l’AMB o 
seran compatibles amb els elements homologats, prèvia acceptació de la Direcció 
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Facultativa. 
 

Les conduccions hidràuliques discorreran preferentment per parterres o zones de terra, 
evitant en tot el possible les zones asfaltades o pavimentades. 
 
Quan no es pugui evitar el traçat longitudinal de la xarxa per paviments durs ( aglomerat, 
panot, pedra etc.) es construiran arquetes de registre en tots els punts del traçat que hi 
hagin accessoris. 
 
En zones amb paviments durs de passos a jardins interiors de manzana i en zones on hi 
hagin serveis com poden ser pàrkings soterrats, estacions de metro, etc., es col·locaran 
passa tubs de polietilé coarrugat reforçat amb el doble de diàmetre de la canonada amb 
arquetes de registre de 40x40x60 com a mínim, per cada 25 m de distància, al igual que en 
corbes tancades i accessoris. La fondària i disposició del traçat de les xarxes damunt de les 
lloses dels forjats, es realitzarà segons detalls. 
 
Quan les instal·lacions hidràuliques hagin de travessar la calçada es col·locaran passa tubs 
de  polietilé coarrugat reforçat, de diàmetre doble que la canonada, amb arquetes de 
registre (tipus AH4) als dos costats de la calçada, ubicades aquestes en les voreres, sent 
visible la tubular en el seu interior. 
 
No es podran mesclar dins d’un mateix sector de reg els diferents sistemes de distribució de 
l’aigua. Serà obligatori instal·lar xarxa de reg automatitzat en totes les zones verdes que hagi 
de recepcionar la AMB.  
 

2.6.2.2 ESCOMESA I COMPTADOR.  

Es propietat de la companyia subministradora fins el comptador incloent la clau de pas 
anterior al mateix. Restarà ubicat dins de una arqueta segons el cabal determinat en el 
projecte, normalment comprès entre els 5 i el 15 m3/h i complirà les normatives vigents de 
la companya subministradora. 
 
Dintre de la mateixa arqueta i desprès del comptador estarà situada la vàlvula general, amb 
presa manométrica a la sortida.  
 

2.6.2.3 BATERIA DE DISTRIBUCIÓ. 

Situada desprès del comptador si aquest es troba dintre del parc o en cas contrari just a la 
entrada del àmbit del parc, restarà ubicada dins de una arqueta i constarà de: una vàlvula 
principal a la sortida de la qual la canonada es bifurcarà en dos branques, amb las seves 
corresponents vàlvules, correspondran a la xarxa bàsica de distribució d’aigua per reg i la 
xarxa de boques de reg. 
 

El diàmetre de la canonada de enllaç del comptador y la bateria de distribució serà com a 
mínim el de la xarxa de major diàmetre del parc. En el cas de que aquesta bateria de 

distribució estigues al costat del comptador, es pot eliminar la vàlvula principal que quedarà 
substituïda per la vàlvula general desprès de comptador. 
 
Opcionalment segons el porjecte, s’instal3larà un  By-Pass amb electroválvula mestre, que 
consisteix en un sistema d’obertura manual i automàtic del la xarxa de reg automàtic; resta 
composada per tres vàlvules de bola, 1 unitat d’electroválvula, 2 unitats de colzes amb rosca 
M-F de llautó, 2 unitats de tes amb rosca F de llautó, 2 unitats d’enllaç mixta mascle de 
llautó. La funció d’aquest dispositiu és la de tancar les canonades de reg en tant que no 
funciona la instal·lació, i permetre el seu buidat, per això caldrà preveure també una 
electrovàlvula addicional i arqueta de desaigua en el punt més baix de la instal·lació, que 
romandrà oberta fora del temps de reg.  
  
El diàmetre del esmentat By-Pass, serà igual o superior al diàmetre de la canonada de la 
xarxa primària del reg automàtic i es determinarà en el projecte. 
 

2.6.2.4 XARXA DE REG AUTOMÀTIC 

2.6.2.4.1 Xarxa primària 

Tram de conducció d’aigua que va des de la connexió al comptador d’aigua i al by-pas 
mestre en el cas d’existir, fins als diferents mecanismes d’electrovàlvules, vàlvules i demés 
elements que en posició de tancat mantenen la pressió. Tots els accessoris d’unió seran de 
llautó, fosa, termofusió o electrofusió, depenent del diàmetre de la canonada. 
 
En general les boques de reg s’instal·laran en una xarxa independent dels elements de reg i 
del by-pas mestre, per tal de garantir el subministrament d’aigua en cas d’avaria.  
 
Quant en una instal·lació existent es connecta una nova instal·lació, es d’obligat compliment 
el demanar el corresponent permís de connexió mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament 
corresponent. 
 
El diàmetre de la canonada serà determinat pels cabals d’aigua sol·licitat pels sectors. Es 
dimensionarà per tal que la velocitat de l’aigua estigui compresa entre 1 i 2 m/s. amb 
pèrdues de carga admissibles.  
 
Com a exemple, en la taula següent es mostren els cabals (l/h) per diferents diàmetres de 
canonada entre les dos velocitats recomanables.. 
 

D (mm) Q (v = 1m/s) Q (v = 2m/s)

25 1.500 3.000

32 2.220 4.440

40 3.480 6.900

50 5.220 10.440

63 8.580 17.100

75 12.300 24.660

90 18.120 36.180  
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Sense perjudici dels corresponents càlculs hidràulics, i com a criteri general, en la xarxa 

primària el  de la canonada serà de la mida immediatament superior al  de la canonada 

de entrada al comptador i com a mínim de  63 mm. Quan la xarxa superi els 100 metres de 

longitud el  de la canonada s’augmentarà a 1” superior al  de la canonada d’entrada al 

comptador. Per raons constructives quan es determini el  de la canonada aquest es 
mantindrà constant en tota la seva longitud. 
 
Si la longitud de la xarxa primària fos superior a 100 metres es dividirà per trams iguals o 
inferior a 100 metre mitjançant vàlvules sectorials de igual diàmetre que la canonada i 
ubicada dins de una arqueta. 
 
Si s’efectua una ramificació de la xarxa primària per abastar a més de un capçal de sector, 
aquesta serà de igual diàmetre que la xarxa primària, i es segmentarà amb una vàlvula de 
igual diàmetre que la canonada i ubicada dins de una arqueta. 
 
Quan s’hagi d’efectuar un creuament de calçada es col·locarà una vàlvula d’esfera fixa, 
juntes de record pla d’igual diàmetre que la canonada, abans de l’encreuament de la 
calçada, i s’ubicarà dins d’una arqueta amb la tapa de fosa homologada per l’AMB o 
l’Ajuntament corresponent. 
 

2.6.2.4.2 Capçal de sector AMB 

Es tracta del la connexió entre la xarxa primària i la xarxa secundaria de un sector de reg que 
permet el comandament automàtic mitjançant una electrovàlvula. Totes les instal·lació de 
reg per aspersió, difusió i degotadors seran dotades d’aquest capçal. 
 
Aquest element es composa de dues parts: 
 
Connexió a la xarxa primària.  Es realitzarà mitjançant accessori de llautó, fosa, termofusió a 

tope, electrofusió, de  adequat a la canonada primària i sortida femella, on es connectarà 
un enllaç mixt mascle de llautó, 1 metre com a màxim de canonada de PE, enllaç 90º de 
llautó, 1 metre com a màxim de canonada de PE, enllaç mixt mascle de llautó, 2 tes iguals 
roscades femella de llautó, 2 maneguets separadors, 3 Marchena roscats de llautó i tap de 
llautó. Sempre que sigui possible es construiran com a màxim i preferentment de 2” de 
diàmetre en tot cas no serà mai inferior a 1 ½”. 
 
Comandament del sector. Estarà composat de femella reductora de llautó, vàlvula de bola, 
electrovàlvula, presa manomètrica de 1/4", enllaç pla de tres peces de PVC i enllaç mixt de 

PE. El diàmetre dels elements d’aquest comandament serà igual o superior al  de la 

canonada del sector. Sempre que sigui possible es construiran de  1 ½” com a màxim 
 
El capçal del sector restarà ubicat dintre d’arqueta segons el cabal i la composició. 
S’ajuntaran dos comandaments de sector dins de la mateixa arqueta, si això no fos possible 

sempre es construirà la part corresponent a la derivació de la xarxa primària segons la 
descripció anterior col·locant un tap a la sortida que no es faci servir. 
 
Les arquetes esmentades restaran ubicades a 30 cm com a màxim de la vorera que separa 
els camins o les calçades del parterre o zona verda, estaran preferentment dintre del 
parterre o zona verda, en camins no pavimentats sense pas de vehicles, inclòs els de serveis. 
En cas de que es situïn dintre de camins pavimentats es obligatori la col·locació de pasamurs 
que connexionin l’arqueta amb el parterre. 
 

2.6.2.4.3 Capçal de sector amb by-pass 

Es tracta d’un sistema d’obertura manual i automàtica dels sectors de reg. Està composat 
per 3 vàlvules d’esfera amb record pla, mascle tipus i compatible, 1 unitat d’electrovàlvula 
amb regulador de cabal i obertura manual amb desguàs intern que suporti una pressió de 
treball de 10 Kg/cm2, tipus i compatibles, 2 ut. de colzes rosca amb M-H de llautó 
homologats, 2 unitats de tes amb rosca H de llautó homologades, 2 unitats d’enllaç mixtes 
mascle de llautó. 
 
El diàmetre de l’esmentat by-pass serà igual o superior al diàmetre de la canonada i es 
determinarà en el projecte depenent del cabal d’aigua necessari per a cada sector. Quan el 
by-pass resti ubicat a les arquetes, tots els accessoris quedaran alliberats de morter per 
facilitar el desmuntatge de la totalitat dels accessoris. 
 
Les arquetes esmentades restaran ubicades a 30 cm aproximadament de la vorera que 
separa els camins o les calçades dels parterres on estiguin les zones verdes, també es poden 
ubicar dins o fora dels parterres, sent obligatori en el cas de ubicar-les fora, la col·locació de 
pasamurs que connexionin l’arqueta amb el parterre. Les arquetes utilitzades 
preferentment seran 58x58x60 amb tapa de fundició dúctil de 60x60 cm. 

2.6.2.4.4 Xarxa secundaria 

Tram de canonades entre les electrovàlvules i els elements de distribució de l’aigua, ja siguin 
difusors, aspersors, ramals de degoteig etc. Es aquella que no manté la pressió d’aigua per 
tenir una via de sortida. Tots els accessoris d’unió seran de polietilè i específics de cada 
element. 
 
Es dimensionarà seguint els mateixos criteris que la xarxa principal, tenint en compte que 
per assegurar una bona uniformitat del reg la diferència de pressió de treball entre l’emissor 
més favorable i el més desfavorable no superi en cap cas el 20%. 
 

2.6.2.4.5 Distribuïdors d’aigua 

Elements específics d’una instal·lació destinats a distribuir l’aigua d’acord amb una 
pluviometria prefixada: aspersors, difusors, ramals de degoteig i barbotejadors. Caldrà 
sotmetre el sistema amb els seus accessoris a l’aprovació de la Direcció Facultativa. Tots els 
distribuïdors d’aigua seran homologats per l’AMB o compatibles. Aquest tipus de reg 



  

  

AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS 

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT EXTERIOR A L’AV. D’EIVISSA I AL CARRER MENORCA AL T.M. DE BADIA DEL VALLÈS.  Plec de condicions 

 Pàg. 71 

 

sempre estarà automatitzat amb programadors. 
 
Reg per degoteig: La seva connexió a la xarxa secundària es farà amb els accessoris 
específics per a cada producte, filtre d’anelles o malla inoxidable de 120 Mesh, desmuntable 
per facilitar la seva neteja, i vàlvula reductora de pressió, ventosa, vàlvula drenant, etc. i 
altres accessoris corresponents segons el producte. La distància entre ells serà tal per a 
permetre la cobertura del 100%, adient a la planta que es pretengui regar. 
 
Els degoteigs seran autonetejables  i autocompensants que assegurin un cabal uniforme al 
llarg de la línia inclòs si estan soterrats i la pressió varia d’1 a 4 Bar. Els inhundadors estaran 
proveïts d’un sistema de regulació de cabal.  
 
En un mateix sector de reg no hi hauran desnivells superiors a 5 m, per tal d’assegurar una 
correcta distribució de l’aigua, sobretot a l’evacuació de la canonada. 
 
Les connexions amb les xarxes secundàries seran accessibles, quedant en zones de terra i es 
col·locaran claus de pas tipus barrilete o tap per a fer proves de càrrega de la xarxa 
secundària que’ls alimenta. 
 
Sempre que es tracti de una malla de degotadors la instal·lació disposarà de una canonada 
d’alimentació de la que sortiran els diferents laterals y una canonada de tancament o 
col·lector que recollirà el final de tots els lateral. En aquesta s’instal·larà  una vàlvula de 
rentat. Així mateix s’instal·laran les vàlvules antisifo als punts mes alts de la malla i tots els 
elements necessaris per un bon funcionament. 
 

2.6.2.5 XARXA DE REG MANUAL. 

La Xarxa de reg manual consta de les següents parts: 
 
1.2.3.1. - Xarxa primària. 
Tram de conducció d’aigua que va des de la bateria de distribució fins les diferent boques de 
reg, es troba contínuament sota pressió. 
 
Sense perjudici dels corresponents càlculs hidràulics, i com a criteri general, en la xarxa 

primària el  de la canonada serà de la mida immediatament superior al  de la canonada 

de entrada al comptador i com a mínim de  63 mm. Per raons constructives quan es 

determini el  de la canonada aquest es mantindrà constant en tota la seva longitud. 
 
Si s’efectua una ramificació de la xarxa primària per més de una boca de reg, aquesta serà 
d’igual diàmetre que la xarxa primària, i es segmentarà al inici amb una vàlvula sectorial 
tipus (V03) d’igual diàmetre que la canonada ubicada dintre d’una arqueta. 
 

2.6.2.5.1 Boques de reg. 

Seran dels tipus homologats per l’AMB, o compatibles. Estaran separades entre elles de 
manera que considerant un radi de cobertura de 25 metres no existeixi cap lloc sense cobrir 
per una boca com a mínim, l’esmentada distancia no serà computable amb el cas de 
encreuament de calçades per on circulin vehicles. 
 
L’alimentació hidràulica s’efectuarà d’una xarxa independent de la xarxa d’elements de reg 
(aspersió, difusió o degoteig) amb una canonada igual o superior a 63 mm de diàmetre. La 
connexió a la xarxa primària es realitzarà per cada una de les boques com a mínim amb 
canonada de 40 mm de diàmetre amb una longitud mínima de 0,5 metres i màxima de 10 
metres. No es connectaran mai directament sobre la xarxa primària 
 
Les boques de reg s’ubicaran preferentment fora dels parterres i el més apropat possible 
d’aquestos 
 

Si s’efectua una ramificació de la xarxa primària de les boques de reg, aquesta serà d’igual 
diàmetre que la xarxa principal i es segmentarà amb una vàlvula d’esfera fixa de juntes de 
record pla, d’igual diàmetre i s’ubicarà en una arqueta d’obra amb tapa de fosa homologada 
per l’Ajuntament corresponent. 
 

2.6.2.6 XARXA D’AIGUA PER A FONTS I ALTRES SERVEIS. 

 
La Xarxa d’aigua per a fons i altres serveis consta de les següents parts: 

2.6.2.6.1 Xarxa primària. 

Tram de conducció d’aigua que va des de la bateria de distribució fins les fonts i els diferents 
punt de subministrament, es troba contínuament sota pressió. 
 
Sense perjudici dels corresponents càlculs hidràulics, i com a criteri general, en la xarxa 

primària el  de la canonada serà com a mínim de  40 mm. Quan la xarxa superi els 200 

metres de longitud el  de la canonada s’augmentarà a 50 mm. Per raons constructives 

quan es determini el  de la canonada aquest es mantindrà constant en tota la seva 
longitud. 
 
Si s’efectua una ramificació de la xarxa primària per més d’una font, aquesta serà d’igual 
diàmetre que la xarxa primària, i es segmentarà al inici amb una vàlvula sectorial tipus (V03) 
d’igual diàmetre que la canonada ubicada dintre d’una arqueta tipus ( AH3 ). 

2.6.2.6.2 Fonts de boca. 

Seran dels tipus homologats per l’AMB, o compatibles i compliran amb la normativa 
europea de higiene i salut. 
 
La connexió a la xarxa primària es realitzarà per cada una de les fonts com a mínim amb 
canonada de 20 mm de diàmetre amb una longitud màxima de 10 metres si aquesta 
distancia fos superior es farà amb canonada de 25 mm de diàmetre. 
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Al peu de la font i com  a marxin a un metre de distancia, s’instal·larà una vàlvula i regulador 
de pressió dins de una arqueta . 
 

2.6.2.6.3 Fonts ornamentals. 

Compliran amb la normativa europea de higiene i salut. 
 
Sense perjudici dels corresponents càlculs hidràulics, i com a criteri general, la connexió a la 
xarxa primària es realitzarà com a mínim amb canonada de 32 mm de diàmetre amb una 
longitud màxima de 10 metres si aquesta distancia fos superior es farà amb canonada de 40 
mm de diàmetre. 
 
Al peu de la font i com  a màxim a un metre de distancia, s’instal·larà una vàlvula i regulador 
de pressió dins de una arqueta . 
 

2.6.2.6.4 Subministrament a lavabos públics i o magatzems de manteniment. 

Sense perjudici dels corresponents càlculs hidràulics, i com a criteri general, la connexió a la 
xarxa primària es realitzarà com a mínim amb canonada de 32 mm de diàmetre amb una 
longitud màxima de 10 metres, si aquesta distancia fos superior es farà amb canonada de 40 
mm de diàmetre. 
 
Al exterior del edifici i com a marxin a un metre de distancia, s’instal·larà una vàlvula dins 
d’una arqueta. 

2.6.2.6.5 Altres subministres 

Amb el cas que dintre del recinte del parc estes prevista la instal·lació de , bars, restaurants 
o altres serveis, s’haurà de instal·lar una escomesa amb comptador independent i com a 
mimin una canonada independent des de una quarta branca de la bateria de distribució.  
 

2.6.2.7 AUTOMATIZACIÓ DE XARXA DE REG. 

 
Es definiran sectors diferents per a cada tipus d’emissor a utilitzar en un projecte (aspersió, 
difusió, degoteig etc.). Alhora que tots seran de la mateixa marca i model. Es dimensionaran 
tots els sectors amb unes demandes de cabal uniforme, per a cada àrea de reg i en funció 
del cabal i la pressió disponibles en l’escomesa es dimensionarà la xarxa principal.  
 

2.6.2.7.1 Programador s alimentats a 220 VAC:  

Totes les instal·lacions de reg s’automatitzaran amb programadors. Seran de tipus 
professional homologat. La instal·lació elèctrica que alimenta el programador estarà 
protegida per ICPM de 5 A. 
 
La ubicació del programador serà preferentment dins del magatzem de manteniment del 

Parc o dins d’armaris encastats amb porta metàl·lica, caixa metàl·lica tipus enllumenat 
públic o caixa de doble aïllament adossada a paraments, els armaris estaran proveïts de 
pany. Es connectarà elèctricament a una escomesa de titularitat pública, segons el 
reglament electrònic de baixa tensió i prèvia autorització de la Direcció Facultativa. 
 
Si no es disposes d’una escomesa elèctrica, es procedirà a la contractació d’una específica 
per a programador de reg, per part de l’instal·lador, complint les normatives vigents de la 
companyia elèctrica i d’acord amb la Direcció Facultativa. 
 

2.6.2.7.2 Programadors autònoms: 

Aquests programadors només es faran servir en instal·lacions de reg amb un màxim de 
quatre estacions o sectors de reg, situats com a màxim a 10 m del programador i prèvia 
consulta amb la Direcció Facultativa. Els programadors autònoms seran de tipus 
professional, homologats, amb solenoide a impulsos i alimentats per piles o bateries amb 
una autonomia mínima d’un any. 
 
El segellat dels seus components, incloent les piles o bateries permetent el funcionament 
inclòs submergits en l’aigua, el segellat te que permetre la substitució de les piles. 
 
Les funcions de reg seran programades en temps d’un segon a 24 hores i la seva freqüència 
de ½ a 7 dies amb possibilitat d’efectuar tres regs en l’interval programat, les esmentades 
programacions seran realitzades mitjançant el comandament de  programació via ràdio que 
serà subministrat per l’instal·lador. Els programadors seran actius i compatibles en funció 
dels models. 
 
 

2.6.2.8 Instal·lació elèctrica a la xarxa de reg. 

2.6.2.8.1 Alimentació dels programadors a 220 v 

La instal·lació elèctrica de connexió del programador de reg a la xarxa elèctrica del parc es 
realitzarà complint Reclamant de Baixa Tensió. 
 
S’instal·larà un P.I.A. de 5ª F+N dins del quadre general elèctric de distribució del parc i es 
connectarà mitjançant línia individual al programador. 
 

2.6.2.8.2 Alimentació electrovàlvules. 

El calbejat de connexió entre el programador i les diferents electrovàlvules es realitzaran 
dins de tub de doble capa coarrugat per l’exterior i llis per l’interior. Els conductors seran 
unifilars flexibles i tindran un aïllament de tensió nominal de 1000V, amb una secció mínima 
de 1,5 mm. Si es superessin els 100 metres de longitud la secció del cable serà augmentada 
a 2,5 mm. Seran fàcilment identificables per colors o numeració gravada cada metro a 
l’aïllament 
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Dintre del mateix tub no aniran conductors de diferents secció. 
 
També es podran fer servir manguera flexibles de dos fils amb aïllament nominal de 1000V i 
secció no inferior a 2,5 mm, sempre s’instal·larà una manguera per cada solenoide. 
 
El diàmetre del tub estarà donat per la taula següent. 
 

Nº Conductors 2 a 8 9 a 13 13 a 25 + de 25 

Conductors unifilars 
Diàmetre tub 

40 50   

Mangueras  
Diàmetre del tub 

    

  
Les conduccions elèctriques seran registrades a traves d’una arqueta tipus ( AE1 ) com a 
mínim cada 30 metres de longitud, podent utilitzar les mateixes arquetes on resta ubicat el 
capçal de sector. 
 
 

2.6.2.8.3 Connexions elèctriques. 

Les connexions elèctriques dels cables amb els solenoides s’efectuaran totalment estanques 
amb cinta vulcanitzada, torpedes de silicona o similars. No esta permès realitzar cap 
connexió elèctrica si no es registrable. 
 

2.6.2.9 CANALITZACIONS 

Un cop oberta la rasa tindrà unes dimensions mínimes de 20 cm d’amplada i 50 cm de 
fondària fins a la generatriu superior del tub, es regularitzarà el fons amb una base de sorra 
o sauló sense pedres per a seient de la canonada de 15 cm. A continuació es procedirà a la 
col·locació de la canonada i es recobrirà amb una capa de 15 cm de sorra o sauló sense 
pedres per evitar que cap element estrany toqui la canonada. Posteriorment es procedirà al 
farcit de les rases amb terres seleccionades provienents de l’excavació i es compactarà com 
estableix el PPTGTAA. 
 
Quan en una rasa s’ubiquin varies canonades o conduccions elèctriques, aquestes estaran 
separades entre elles 10 cm, per facilitar les reparacions posteriors. 
 
Les rases dins dels parterres es reblaran sense compactar els 20 cm superiors, deixant la 
terra amb un abombament superior de 10 cm. Si la terra de la rasa dels parterres té una 
granulometria fina, es podrà evitar la protecció de la canonada amb sauló. En zones verdes 
consolidades serà obligat obrir les rases amb rasadores d’espasa de fins a 20 cm o 
manualment. 
 

Les rases fetes sobre paviment de sauló es reblaran amb sauló en tongades de 20 cm 
piconades al 95% del PM.  
 
Les rases en passos de calçades, voreres i paviments especials s’efectuaran segons el 
disposat en les ordenances d’obres i instal·lacions de serveis del PPTGTAA.  
 

2.6.2.10 ARQUETES 

 
En tots els casos les canonades o accessoris que restin ubicats dintre de les arquetes 
quedaran els seus eixos 15 centímetre per sobre del fons, i totalment alliberats de morter 
per facilitar el desmuntatge 
 

Seran de maó massís de dimensions 24x11, 5x4 cm. S'hi formarà una solera de formigó H-
150 d'un espessor mínim de 15 cm, assegurant el drenatge. Segons el tipus d’arqueta es 
deixarà una base de graves drenant. Aniran acabades per dins amb morter de ciment 
pòrtland i tindran una profunditat màxima de 1,50 m. 
 
Els marcs i les tapes tindran les característiques i dibuix extern propi de cada Ajuntament i 
estarà definit pels plànols, o per la Direcció d'Obra.. 
 
 

2.6.2.10.1 Arqueta per comptador d’aigua  

Les dimensions de la arqueta dels comptador vindran donada segons el cabal determinat en 
el projecte, i complint les normatives vigents de la Companyia d’Aigües subministradora. 
 
La tapa serà de planxa estriada, galvanitzada i de 5 mm de gruix com a mínim, aquesta serà 
fixada en els laterals del marc mitjançant perns amb tirador encastat quedant allisada amb 
el paviment. 
 
Les esmentades tapes tindran la mateixa amplada que l’arqueta i la seva longitud no serà 
superior a 40 centímetres i col·locant per sota d’aquestes en les unions un reforç d’UPN de 
60 x 30 mil·límetres, que puguin ser extraibles, a la fi de que l’arqueta no tingui cap obstacle 
a l’hora de fer reparacions. També cal fer un repartiment proporcional de les tapes que 
formin l’arqueta. 

2.6.2.10.2 Arqueta per la bateria de distribució i By-Pass mestre 

Les dimensions de aquesta arqueta vindran donada segons el cabal determinat en el 
projecte. La tapa serà del mateix tipus que la de comptador. 

2.6.2.10.3 Arqueta per vàlvules sectorials.  

Les arquetes utilitzades seran com a mínim de 60x60x60 cm per vàlvules amb diàmetres 
superiors a 32 mm i de 40x40x40 per diàmetres de 32 mm o inferiors, formada per una 
solera de formigó, sobre el que es recolzarà un muret de 15 cm de gruix construït per 
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totxana deixant l’ultima penjada per recolzament del marc. 
 
L’interior de l’arqueta anirà enfosquit amb morter de 1 a 3. Es disposarà pasamurs amb 
canonada de PVC lleugera de 15 cm de llargada i amb diàmetre doble al de la canonada a 
instal·lar. 
 
La tapa serà de fosa dúctil tipus hidràulica de  40x 40 cm o segons el cas 60x60 cm, de 
resistència B-125 les ubicades dintre dels parterres i C-250 les ubicades als camins, estaran 
dotades de cargol de bloqueig i seran de tipus homologat per l’AMB  

2.6.2.10.4 Arqueta per registre de canalitzacions sota paviments dus 

Per registre de canonada sota paviment, les arquetes utilitzades seran com a mínim de 
40x40x60 cm de llum. Per registre de accessoris o vàlvules en canonada sota paviment, les 
arquetes utilitzades seran com a mínim de 60x60x60 cm de llum. 
 
Estarà formada per una solera de formigó, sobre el que es recolzarà un muret de 15 cm de 
gruix construït per totxana deixant l’ultima penjada per recolzament de marc. L’interior de 
l’arqueta anirà enfosquit amb morter de 1 a 3. Els corrugats de pas de la canonada seran 
visibles al interior de la arqueta. 
 
La tapa serà de fosa dúctil tipus hidràulica de  40x 40 cm o segons el cas de 60x60 cm de 
resistència B-125 les ubicades dintre dels parterres i C-250 les ubicades als camins, estaran 
dotades de cargol de bloqueig i seran de tipus homologat per l’AMB  

2.6.2.10.5 Arqueta per capçal de sector 

Per capçals d’aspersió i difusió fins a 1 ½”, i capçals de degotadors fins a 1”, les dimensions 
de les arquetes seran de 60x60x60 cm de llum. 
 
Per capçals d’aspersió i difusió de 2”, i capçals de degotadors de 1 ½”, les dimensions de les 
arquetes seran de 120x60x60 cm de llum. 
 
Estarà formada per una solera de maó recolzada en un botzinejat de grava de 30 
centímetres per drenatge, sobre el que es recolzarà un muret de 15 centímetres de gruix 
construït amb totxanes deixant l’ultima penjada per recolzament del marc. L’interior de 
l’arqueta anirà enfosquit amb morter de 1 a 3. Es disposarà pasamurs amb canonada de PVC 
lleugera de 15 cm de llargada i amb diàmetre doble al de la canonada a instal·lar. 
 
La tapa serà de fosa dúctil tipus hidràulica de 60x60 cm, una amb el primer cas o dues juntes 
amb el segon cas, de resistència B-125 les ubicades dintre dels parterres i C-250 les ubicades 
als camins, estaran dotades de cargols de bloqueig i seran de tipus homologat per l’AMB  

2.6.2.10.6 Arqueta per subministrament de fonts.  

Les arquetes utilitzades seran com a mínim de 40x40x40 cm. Estarà formada per una solera 
de formigó, sobre el que es recolzarà un muret de 15 cm de gruix construït per totxana 
deixant l’ultima penjada per recolzament del marc. 

 
L’interior de l’arqueta anirà enfosquit amb morter de 1 a 3. Es disposarà pasamurs amb 
canonada de PVC lleugera de 15 cm de llargada i amb diàmetre doble al de la canonada a 
instal·lar. 
 
La tapa serà de fosa dúctil tipus hidràulica de  40x 40 cm, de resistència B-125 les ubicades 
dintre dels parterres i C-250 les ubicades als camins, estaran dotades de cargol de bloqueig i 
seran de tipus homologat per l’AMB  

2.6.2.10.7 Arqueta per registre de conduccions elèctriques.  

Les arquetes utilitzades seran com a mínim de 40x40x40 cm. Estarà formada per una solera 
de maó recolzada en un botzinejat de grava de 30 centímetres per drenatge, sobre el que es 
recolzarà un muret de 15 centímetres de gruix construït amb totxanes deixant l’ultima 
penjada per recolzament del marc. L’interior de l’arqueta anirà enfosquit amb morter de 1 a 
3. Els corrugats de pas dels conductors seran visibles al interior de la arqueta. 
 
La tapa serà de fosa dúctil tipus hidràulica de  40x 40 cm, de resistència B-125 les ubicades 
dintre dels parterres i C-250 les ubicades als camins, estaran dotades de cargol de bloqueig i 
seran de tipus homologat per l’AMB  
 

2.6.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ   

2.6.3.1 RASES PER A LES CANONADES DE REG    

Es refereix a l'obertura i condicionament del terreny necessari per a deixar-hi instal·lades les 
canonades de reg i el cablejat elèctric. S'acomplirà el que prescriu el PPTG  
 

2.6.3.2 INSTAL.LACIÓ DE LA CANONADA DE REG I CABLEJAT   

Es refereix a totes les operacions necessàries per a instal·lar correctament les canonades de 
reg de Policlorur de vinil PVC i Polietilè de baixa i alta densitat PE i el cablejat elèctric. 
 
S'acomplirà el que prescriu l'article 10 " Instal·lació de canonades " del PPTG i Reglament 
Elèctric de Baixa Tensió. 
 

2.6.3.3 TRONETES VALVULERIA I COMPTADORS   

Són els habitacles construïts d'obra, o prefabricats, on aniran protegides i instal·lades les 
vàlvules i els comptadors. Seran accessibles des de l'exterior mitjançant tapes de fosa. 
Acomplirà el que prescriu l'article 657 " Fàbriques de maó" del PG-3. 
 
A banda de totes les característiques esmentades la Direcció d'Obra podrà exigir qualsevol 
altra que es consideri necessària o interessant. Existeixen en el mercat diverses tronetes 
prefabricades les quals hauran de tenir l'aprovació de la Direcció d'Obra en el cas que 
s'emprin en el present projecte. 
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2.6.3.4 INSTAL.LACIÓ DELS ELEMENTS DEL REG 

Es refereix a tots els treballs d’instal·lació, previs i posteriors, necessaris, per a deixar els 
elements perfectament instal·lats i a punt per posar-los en funcionament, sense cap altre 
manipulació que no sigui la de manteniment. 
 
En el present projecte s'evitarà l'ús de les bobines verticals d'unió dels aparells amb la 
canonada secundària. En substitució s'empraran tubs de polietilè de baixa densitat del 
mateix diàmetre de la rosca de l’element, els quals s'uniran horitzontalment a l'aspersor i 
difusor i a la canonada mitjançant collarins i colzes. 
 

2.6.3.5 RASES PER A LES CANONADES DE REG    

Les rases s'executaran segons assenyala els plànols de projecte, on la profunditat lliure 
(punt superior de la canonada al terreny ) serà de 0'50 metres en l'interior del parterre, i de 
0'80 metres en les zones de vorera i calçada. Se les protegirà amb sorra de riu, sent l'ordre 
d'execució el següent: excavació, llit de sorra de 0'10 metres, instal·lació de la canonada i 
tub corrugat de PVC de protecció del cablejat, en el cas que hi sigui previst, i tapat amb 
sorra fins a 0'15 metres per sobre la coronació del tub. La resta de material de replè de la 
rasa s'emprarà el terreny de la pròpia excavació, exempt de material superior a 5 cm, pel cas 
de parterres. En la calçada el material de replè serà el formigó H-150. 

2.6.3.6 INSTAL.LACIÓ DE LA CANONADA DE REG I CABLEJAT   

Es refereix a totes les operacions necessàries per a instal.lar correctement les canonades de 
reg de Policlorur de vinil PVC i Polietilè de baixa i alta densitat PE i el cablejat elèctric. 
 
S'acomplirà el que prescriu l'article 10 " Instalació de tuberies " del PPTGTAA i Reglament 
Elèctric de Baixa Tensió. 
 
Policlorur de vinil PVC Una vegada inspeccionada la idoneïtat de la canonada i accessoris per 
les juntes segons el que s'especifica en l'article "Canonada de reg" es netejaran amb 
dissolvent (aprovat per la Direcció d'Obra) tant els extrems de la canonada on hagi d'anar 
les juntes com la peça d'accessori, deixant-los assecar. A continuació, una vegada 
comprovats que estant ben secs, se'ls aplicarà l'adhesiu (aprovat per la Direcció d'Obra) en 
tota la superfície de contacte de la junta, tant en la canonada com en l'accessori de junta. El 
conjunt se l'assentarà en el llit de sorra de la rasa i se'l deixarà assecar un temps mínim de 
24 hores. Quan ja es disposi de trams suficientment llargs se'ls taparà amb sorra.    
 
Polietilè PE baixa i alta densitat (ús alimentàri) Una vegada inspeccionada la idoneïtat de la 
canonada i accessoris per les juntes segons el que s'especifica en l'article 352 " Canonada de 
reg" es netejaran amb dissolvent, del tipus aprovat per la Direcció d'Obra, tant els extrems 
de la canonada on hagi d'anar les juntes com la peça d'accessori, deixant-los assecar. A 
continuació, una vegada comprovats que estant ben secs, es muntaran els accessoris 
comprovant que estiguin ben roscats i no hi manqui cap de les peces. El conjunt se 

l'assentarà en el llit de sorra de la rasa. Quan ja es disposi de trams suficientment llargs se'ls 
taparà amb sorra. En els colzes, derivacions i altres peces la canonada es protegirà dels cops 
d'ariet mitjançant massissos de formigó. 
 
Cablejat elèctric El tub corrugat de PVC de protecció s'instal·larà en la rasa després de 
col·locada la canonada. Mitjançant el cable guia del tub que s'haurà deixat prèviament en el 
tub corrugat es farà passar el cablejat elèctric 
 

2.6.3.7 INSTAL.LACIÓ DELS ELEMENTS DEL REG 

 
Es refereix a tots els treballs d’instal·lació, previs i posteriors, necessaris, per a deixar els 
elements perfectament instal·lats i a punt per posar-los en funcionament, sense cap altre 
manipulació que no sigui la de manteniment. 
 

2.6.3.7.1 Aspersors i difusors 

Segons NTJ 04R Part 1. 

2.6.3.7.2 Programador 

Una vegada instal·lat el cablejat fins el punt on haurà d'anar el programador i feta 
l'escomesa de subministrament elèctric, es construirà el pedestal de manera que el 
programador quedi a una alçada mínima d'un metre i mig respecte al terra. Aquest pedestal 
tindrà la suficient resistència i estabilitat per suportar esforços laterals, per la qual cosa se li 
farà una base de formigó de 0,80x0,80x0,80 que quedarà enrasada amb el terreny. A 
continuació s’instal·larà l'armari de protecció i el programador amb les corresponents 
connexions. Se'l programarà segons les directrius que assenyali la Direcció d'Obra per a que 
tot seguit comencin els cicles de reg. 
 
El programador se’l connectarà al terra mitjançant una pica de terra i cable nu de Cu. A la 
sortida de l'alimentació amb el cable de 3 x 6 mm2 anirà protegit mitjançant diferencial i 
magnetotèrmic. 
 
L’instal·lador haurà d'impartir classes concertades sobre el maneig del programador a aquell 
personal de la AMB, de l'Ajuntament i empresa de manteniment que hagin d'utilitzar-lo. 
 

2.6.4 VERIFICACIONS DE CONTROL  

 
Es refereix a totes aquelles proves necessàries que s'hauran de dur a terme en la xarxa de 
reg instal·lada per tal de comprovar la qualitat dels materials, la qualitat en l'execució i la 
qualitat en el funcionament. 
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2.6.4.1 MATERIALS  

Per a cadascun dels materials instal·lats se li faran les proves de qualitat que assenyala el pla 
de control de qualitat de l'annex de la memòria i les proves de qualitat i certificats de 
qualitat que prescriu el present Plec en cadascun dels seus apartats. 
 

2.6.4.2 EXECUCIÓ 

Es comprovarà en el decurs de l'obra: 

 Marca, model i fabricant de cadascun dels materials, a fi de comprovar si gaudeixen de 
l'aprovació de la Direcció d'Obra. 

 Qualitat de les terres i sorra de replè de les rases. 

 Profunditat de les rases. 

 Comprovació en l'aplec de l'estat dels tubs.  

 Comprovació de com s'estan realitzant les juntes amb les peces especials i massissos de 
formigó. Es forçarà fins a la ruptura alguna d'elles. 

 Comprovar com s'estan enrasant amb el terreny els aparells. 

 Abans que s'hagin instal·lat la majoria dels aspersors i difusors, es comprovarà el sistema 
antivandàlic intentant arrancar del terra algun d'ells. 

 

2.6.4.3 FUNCIONAMENT 

Es realitzaran els proves hidràuliques de pressió, estanqueïtat i cobertura següents per part 
d’un laboratori independent de control de qualitat:  

2.6.4.3.1 Prova de pressió 

Per a la xarxa primària es comprovarà fent el tancament de les vàlvules de cada sector. Per a 
la xarxa secundària es comprovaran cadascuna de les estacions de reg de forma individual 
mantenint la vàlvula de bola i electrovàlvula tancades i posant taps provisionals en els tubs 
dels emissors. 
 
Abans de començar la prova es deuen col·locar en la seva posició definitiva tots els 
accessoris de la canonada i la rasa deu estar parcialment farcida deixant les juntes 
descobertes. 
 
S’iniciarà la prova omplint d’aigua la canonada, mantenint-se plena la canonada al menys 2 
h. L’omplert de la canonada es realitzarà deixant oberts tots els element que puguin donar 
sortida a  l’aire, els quals s’aniran tancant desprès i successivament de baix a dalt. En el punt 
més alt, en cas de que no hi sigui, es col·locarà una reixeta de purga per l’expulsió de l’aire i 
es comprovarà que les vàlvules de pas intermèdies es trobin ben obertes.  
 
Un cop transcorregudes les dos hores, es començarà a fer pujar lentament la pressió, de 
forma que l’increment de la mateixa no superi un quilo per cm2 i minut. Un cop obtinguda la 
pressió desitjada, es deixarà de fer durant trenta minuts. La prova es considerarà 
satisfactòria quan durant aquest temps (30 minuts) el manòmetre no acusi un descens 

superior a la rel quadrada de la pressió de prova (Kg/cm2) dividit per 5. Quan el descens 
sigui superior es corregiran els defectes observats, repassant les juntes que perden aigua, 
canviant si fora necessari algun tub, de forma que a la fi s’aconsegueixi que el descens no 
sobrepassi la magnitud indicada. 
 

2.6.4.3.2 Prova d’estancament 

Desprès d’haver-se realitzat satisfactòriament  la prova de pressió anterior, deurà realitzar-
se la d’estancament. La pressió de prova d’estancament serà  la màxima estàtica que hi hagi 
en el tram de la canonada objecte de la prova. La pèrdua queda definida com la quantitat 
d’aigua que deu subministrar-se al tram de canonada en prova mitjançant un bombin tarat, 
de manera que es mantingui la pressió de prova d’estancament desprès d’haver omplert la 
canonada d’aigua i haver-se expulsat l’aire. La duració de la prova d’estancament serà de 
dues (2) hores i la pèrdua en aquest temps serà inferior al valor donat per la fórmula 
 

V = K x L x D 
 
A on V és la pèrdua total de la prova en litres 
L és la longitud del tram objecte de la prova en metres 
D és el diàmetre interior en metres 
K és un coeficient depenent del material 
 
El contractista a la les seves expenses, repassarà totes les juntes i tubs defectuosos 
qualsevol que siguin les pèrdues fixades si aquestes són sobrepassades i qualsevol pèrdua 
d’aigua apreciable, encara quan el total sigui inferior a l’admissible. 
 

2.6.4.3.3 Prova de cobertura 

Reg per aspersió: Entre dos aspersors qualsevol d’un sector de reg , la diferència de pressió no pot 
ser superior al 20 % i la variació de cabal serà com a màxim del 10%. Un cop finalitzar el projecte i 
executada la instal·lació, mitjançant pluviòmetres repartits al llarg del sector, obtindrem les diferent 
pluviometries en cada punt mostrejat (Pli) i la pluviometria mitjana.  
 
La disposició dels pluviòmetres serà aleatòria, repartits per tota  la superfície a testar, i com a mínim 
un punt cada 50 m2 
 
Segons la formula de Christiansen calcularem el coeficient d’uniformitat. 
 

Cu = 100 (1-  (Pli - Pl mitjana)) 
     i* Pl mitjana 

 
Si la instal·lació ha estat projectada d’acord amb les premisses apuntades, el Cu estarà per sobre del 
80 %, encara que en alguns casos poden considerar-se acceptables valors del 75% 
 

Reg localitzat: Donat que els degoters a utilitzar són autocompensants es controlarà el cabal 
que donen els degoters en posicions més desfavorables. La diferencia entre cabal serà com 
a màxim del 2%. 
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2.6.4.3.4 Altres comprovacions 

Es comprovarà el funcionament de les vàlvules i electrovàlvules, una per una, fent-les 
treballar a les condicions extremes. 
 
Es comprovarà el funcionament de tots els aspersors i difusors, un per un, deixant-los 
durant una estona llarga per veure si es produeixen embassaments. 
 
Es comprovarà exhaustivament cadascun dels programadors: modificant els programes, 
obrint i tancant manualment cadascun dels sectors, modificant els temps de reg, etc. 
 
A banda de totes aquestes comprovacions esmentades la Direcció d'Obra podrà exigir 
qualsevol altra que es consideri necessària o interessant.  
 
Totes les proves de funcionament aniran a càrrec del Contractista ja que es consideren 
incloses dins del preus unitaris del materials i de la instal·lació. 
 

2.6.5 UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

 
Excavació i tapat de la rasa S'amidarà i abonarà per metres cúbics ( m3 ) realment executats 
segons els perfils tipus dels plànols del projecte, no sent d'abonament els excessos no 
autoritzats per la Direcció de l'Obra. El preu unitari inclou l'enretirada de pedres superiors a 
3 cm en el cas que s'utilitzi el sòl de la pròpia excavació, i poseiran com a mínim la condició 
de sòl adequat segons PG-3, i en el cas que la Direcció d'Obra autoritzi la utilització del sòl 
de la pròpia excavació. 
 
Transport de terres S'abonarà i amidarà per metres cúbics ( m3 ) sobre perfils de plànols, no 
sent d'abonament els excessos injustificats o aquell material que no s'hagi transportat a 
l'abocador. 
 
Material granular. Sorra. S'abonarà i amidarà per metres cúbics ( m3 ) sobre perfils de 
plànols, no sent d'abonament els excessos injustificats. 
 
Canonada de reg  L'amidament i abonament de les canonades es realitzarà en base a la 
longitud útil en metres lineals de xarxa realment col·locada (ml) quedant inclòs en el preu 
unitari el solapatge de les unions i la part proporcional de peces especials i accessoris, en el 
cas que aquestes no s'abonin separadament. 
 
Cablejat elèctric S'amidarà i abonarà per metres lineals de cable instal·lat (ml). El preu 
unitari inclou els empalmaments i connexionats, i  el subministrament i col·locació del tub 
corrugat de PVC de protecció en les rases, en el cas que no sigui d'abonament per separat 
dins del capítol de jardineria i xarxa de reg del projecte. 
 
Aspersors: S'amidarà i abonarà per unitat d'aparell d'aspersor col·locat. En el preu unitari 

estan incloses les conduccions i peces especials des de la xarxa secundaria fins l'aspersor, i la 
protecció antivandàlica. 
 
Difusors: S'amidarà i abonarà per unitat d'aparell de difusor col·locat. En el preu unitari 
estan incloses les conduccions i peces especials des de la xarxa secundaria fins el difusor, i la 
protecció antivandàlica. 
 
Degoteig: S'amidarà i abonarà per ml de canonada de degoteig col·locada. En el preu unitari 
estan incloses les conduccions i peces especials des de la xarxa secundaria  
 
Boca de reg: S'amidarà i abonarà per unitat (ut.) de boca de reg col·locada. En el preu unitari 
estan incloses les conduccions i peces especials des de la xarxa secundaria o principal fins la 
vàlvula. La troneta, marc i tapa està inclòs dins del preu unitari. 
 
Vàlvules i altres elements de reg: S'amidarà i abonarà per unitat (ut.) col·locada. En el preu 
unitari estan incloses les conduccions i peces especials des de la xarxa secundaria o principal 
fins la vàlvula. La troneta, marc i tapa s'amidarà i abonarà a part. 
 
Tronetes S'amidaran i abonaran per unitat ( ut) realment fabricada i inclouen el marc i la 
tapa de fosa dúctil. 
 
Programador: S'amidarà i abonarà per unitat d'aparell ( ut. ) totalment instal·lat. El preu 
unitari inclou la presa de terra i les proteccions diferencials i magnetotèrmiques.  
 

2.6.6 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

UNE 53112: Plásticos. Tubos y accesorios de poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
para conducción de agua a presión, 1988. 
UNE 53131: Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. 
Características y métodos de ensayo, 1990. 
UNE 53133 pel cas de les canonades de polietilè de baixa densitat PE, ús alimentari 
UNE 53177-1: Plásticos. Accesorios inyectados de poli(cloruro de vinilo) no plasti-ficado 
para canalizaciones a presión. Unión por adhesivo o rosca. Cotas de monta-je, 
1989. 
UNE 53177-2: Plásticos. Accesorios inyectados de poli(cloruro de vinilo) no plastifi-cado 
para canalizaciones a presión. Unión por junta elástica. Cotas de montaje, 1989. 
UNE 53188-1: Plásticos. Materiales termoplásticos a base de polietileno y copolí-meros 
de etileno. Parte 1: Designación, 1991. 
UNE 53367: Plásticos. Tubos de polietileno de baja densidad (LDPE) para ramales 
de microirrigación. Características y métodos de ensayo, 1990. 
UNE 53375: Plásticos. Determinación del contenido en negro de carbono de polio-lefinas 
y sus transformados, 1983. 
ISO 161-1: Tubs amb materials termoplàstics per al transport de fluids. Diàmetres 
exteriors nominals i pressions nominals. Part 1: Sèries mètriques, 1996..2.2.8.. 
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Les canonades de Polietilè d'Alta Densitat PE/MRS-100, tipus banda blava i els seus 
accessoris i juntes hauran de complir la norma europea CEN/TC 155 
 
 

2.7 COL·LOCACIÓ DELS MATERIALS COMPLEMENTARIS 

 

2.7.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
Conjunt de disposicions relatives a la posada en obra d’aspres, vents, protectors, reixes 
d’escossell, geotéxtils, jardineres i rètols. 
 

2.7.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA 

 

2.7.2.1 ASPRES, VENTS I PROTECTORS 

Segons la NTJ 08B i la NTJ 08C. 
 

2.7.2.2 REIXES D’ESCOSSELLS 

La reixa col·locada s’enrasarà amb el paviment del perímetre de l’escossell  amb una 
tolerància de + - 5 mm.  La separació mínima entre el perímetre de l’arbre i el diàmetre de la 
reixa que l’envolta serà de 10 cm. Seran desmuntables amb facilitat i si tenen alguna unió 
mecànica serà de material inoxidable. 
 
Independent de la forma que tinguin, tindran una superfície mínima d’1 m2 repartit al 
voltant del tronc de l’arbre. 
 

2.7.2.3 TUBS D’AIREACIO 

Els tubs d’aireació es disposaran al voltant del sistema radicular de l’arbre en un número no 
menor de 4 unitats.  
 
El seu diàmetre interior mínim serà de 50 mm. La fondària màxima de col·locació de la boca 
inferior soterrada serà el centre del sistema radicular. La boca exterior sortirà un mínim de 5 
cm respecte el nivell del terreny.  
 

2.7.2.4 JARDINERES 

En els llocs on sigui possible el pas de vianants es disposaran les jardineres seguint les 
disposicions del Codi d’Accessibilitat  en el seu apartat de Normes d’Accessibilitat 
Urbanística. 

 
En el cas de jardineres alineades es considerarà el fet de deixar un pas de 2 m per tal de 
facilitar el manteniment. 
 

2.7.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

2.7.3.1 ASPRES, VENTS,  PROTECTORS I REIXES D’ESCOSSELL. 

Durant l’execució es procurarà no contaminar amb formigons i aglomerats el sistema 
radicular dels arbres. Els aspres es col·locaran clavats sense cap tipus d’aglomerat. 
 
Els vents aniran fora de l’àrea del sistema radicular. Cal considerar el temps d’amortiment 
del formigó de l’ancoratge abans de tibar i fer entrar en càrrega els vents.  
 
Com a criteri general es netejarà qualsevol resta d’obra del voltant de l’arbre resultant de 
l’execució. 
 

2.7.3.2 TUBS D’AIREACIÓ I  

Els tubs d’aireació es col·locaran com s’ha descrit anteriorment procurant que no resultin 
aplastats i que la seva boca inferior resti tocant el sistema radicular. 
 

2.7.3.3 JARDINERES  

Les jardineres seran col·locades sense rebre cops ni qualsevol altra incidència que malmeti 
les seves característiques físiques.  
 

2.7.4 UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

 
Aspratges, vents, protectors, reixes d’escossells i tubs d’aireació es mesuraran pel mateix 
nombre d’arbres als quals els hi ha sigut implantat. 
 
Les jardineres es mesuraran per unitats de cada tipus. 
 

2.7.5 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya, Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991 de 
25 de novembre en els seus apartats de Normes d’Accessibilitat  Urbanística. 
 
Normes Tecnològiques de Jardineria en els seus apartats corresponents 
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2.8  RECICLATGE DE RESIDUS 

 

2.8.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
Tractament dels residus obtinguts a partir de tots els treballs realitzats, a l’obra nova de 
jardineria. 
 
Contempla tant els residus orgànics (restes d’esporgues, segues, etc.), com els residus 
inorgànics (runes, els procedents de moviments de terres, metalls, i els que es generen de 
l’obra civil). 
 

2.8.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA 

 
L’empresa recollidora dels residus ha de presentar els tiquets corresponents de cada centre 
de tractament, on ha d’especificar el pes del material recollit. 
 

2.8.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 
L’abocament de les deixalles generades s’ha de realitzar selectivament, depenent del residu 
de què es tracti. 
 
S’ha d’aplicar un tractament diferent segons el tipus de residu recollit: 

 Residus orgànics: seran transformats en compost. 

 Residus inorgànics: poden rebre diferents tractaments: 
Reciclatge: han de seguir aquest procediment tots els materials els quals siguin 
reciclable (metall, plàstic, tetrabrik, vidre, paper i cartó). 

 
En el cas de moviments de terres, les quals per les seves característiques es puguin tornar a 
utilitzar, s’aprofitaran a la mateixa obra, respectant les profunditats de moviments de terra 
per enfonsar materials, i consultant prèviament a la direcció facultativa per poder admetre-
ho. O s’emmagatzemaran per donar-les alguna posterior utilitat. 
 

Incineració: tots els materials als que no es puguin aplicar els tractaments de 
compostatge o de reciclatge., 
 
Abocament: materials com runa, terres no aprofitables, residus procedents de l’obra 
civil(pintures, asfalts, etc), residus vegetals infectats de malalties no tractables. 

 

2.8.4 UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

 
Els residus transportats als diferents centres de tractaments(planta de compostatge, 
incineradora, unitat de reciclatge, abocador) es mesuren en Tm.. 
 

2.8.5 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 

 Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora dels residus(DOGC nº 1776 de 28/7/93). 
 

 Decret 115/1994 de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus de 
Catalunya.(DOGC nº 1904 de 3/6/1994). 

 

 Decret 158/1994 de 30 de maig, pel qual es regulen i adeqüen a la Llei 30/1992, de 26 
de novembre procediments reglamentaris que afecten les matèries en que intervé el 
Departament de Medi Ambient.(DOGC nº 1920 de 13/7/1994). 

 

 Resolució de 16 d’octubre de 1995, per la qual es fa públic l’Acord del Govern 
d’aprovació del Programa general de residus de Catalunya.(DOGC nº 2124 de 
6/11/1995). 

 

 Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de 
Catalunya.(DOGC nº 2166 de 9/2/1996). 

 

 Resolució de 16 de juliol de 1996, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació dels 
programes d’actuació adoptats pel Consell de direcció de la Junta de Residus.(DOGC nº 
2238 de 2/8/1996). 

 

 Decret 1/1997 de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats.(DOGC nº 2307 de 13/1/1997). 

 
 

2.9 MANTENIMENT DE  LA VEGETACIÓ 

2.9.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Durant el període d’execució de les obres i fins el lliurament definitiu es realitzaran totes les 
operacions de manteniment que requereix per que la zona ajardinada es mantingui en 
perfecte estat, tant en els arbres existents com en els de nova plantació. 
 
Es realitzaran inspeccions tècniques de l’estat de l’arbrat. Aquestes inspeccions permeten 
identificar possibles perills o futures operacions que s’hagin de fer en cada exemplar o grup 
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d’exemplars. A més a més, també poden ajudar a identificar operacions de manteniment 
necessàries i a mantenir actualitzat l’inventari tècnic.. S’ha d’efectuar un control visual de 
l’arbrat, per tal de detectar amb suficient antelació qualsevol anomalia patològica o 
mancança de nutrients que presenti. 
 
Els arbres existents es protegiran de les obres, tant el tronc com la zona radicular, prevenint 
qualsevol afectació que les obres puguin produir. En general no es podran obrir rases, 
compactar el terreny, ni acopiar materials en la zona de projecció de la capçada 
 
Els criteris de qualitat a aplicar en l’execució d’aquestes partides seran el que regulen els 
contractes de manteniment del sistema de Parcs Metropolitans, vigents en aquest moment i 
que es troben en el Plec de Condicions Tècniques  General del esmentat Servei.  
 

2.9.2 CONDICIONS DE LA EXECUCIÓ DE LA PARTIDA 

2.9.2.1 ARBRAT. 

Segons les NTJ 14 C PART 2 i PART 3. 
 

2.9.2.2 ARBUSTS 

-Segons la NTJ 14D. 
 

2.9.2.3 PLANTA VIVAÇ. 

 S'entrecavaran amb les freqüències necessària a fi d'evitar l'aflorament de males 
herbes i obtenir un desenvolupament vegetatiu òptim. 

 S'adobaran una vegada en l'època adient amb adob d'alliberament lent (9 mesos). 

 Es realitzarà els regs necessaris i profunds per a evitar l'estrès hídric i obtenir un 
desenvolupament equilibrat. En cas de regs programats s'efectuaran a la matinada. 

 Tractaments fitosanitari necessaris segons les especificacions en l'apartat 4.2.2. 

 Es reposaren totes les falles que es produeixin durant el període de garantia i 
aquestes s'efectuaran segons les especificacions del Plec de Condicions Tècniques. 

 

2.9.2.4 GESPES. 

Segons la NTJ 14G. 

2.9.2.5 RESIDUS 

Es procedirà a la recollida de residus, tal i com s’esmenta a l’apartat 4.1.9. A més de la 
recollida de nous tipus de residus que es puguin generar, tal i com seria el cas de les 
deixalles urbanes. El tractament per a aquestes restes seria el mateix que el referit a 
l’apartat de Reciclatge de Residus. 
 

2.9.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

2.9.3.1 ESCARIFICACIÓ I DESHERBATGE DEL SÒL 

Cal seguir la NTJ 14C PART i les especificacions següents: 
 
Si es comprova que el terreny s’ha endurit excessivament, s’ha de fer una aportació de sorra 
de sílice i de matèria orgànica. Es pot aprofitar aquesta feina per fer les aplicacions d’adob. 
 

2.9.3.2 FERTILITZACIÓ I ENCOIXINAMENT 

Segons la NTJ 14C. 

2.9.3.3 REG 

Segons la NTJ 14C. 
 
El reg automàtic s’ha de controlar amb un programador. La periodicitat i la quantitat del reg, 
les han de determinar els Serveis Tècnics Municipals del Departament de Parcs i Jardins. Les 
dosis d’aigua dependran d’una sèrie de factors, com ara l’espècie, el tipus de sòl i la 
superfície. Malgrat això, s’ha de seguir el criteri general de realitzar regs abundants però de 
baixa periodicitat. 

2.9.3.4 PODA 

Segons la NTJ 14C PART:2. 
 

2.9.3.5 SOSTENIMENT ARTIFICIAL 

Segons La NTJ 03S, 08B i 08C. 
 

2.9.3.6 RETIRADA D’ELEMENTS MORTS (I/O PERILLOSOS) 

Segons la NTJ 14C PART:3. 
 

2.9.3.7 ELIMINACIÓ DE SOQUES 

Segons la NTJ 14C PART:3. 
 
S’han de retirar les soques fins a 5 cm per sota de la base del paviment.   
 

2.9.3.8 REPOSICIÓ DE MARRES. 

Segons la NTJ 14C PART:3. 
 
En últim cas qualsevol modificació estarà sota verificació de la Direcció d’Obra.  
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2.9.3.9 TRACTAMENTS FITOSANITARIS 

Condicions que s’han de complir per a una correcte realització de tractaments fitosanitaris. 
 
Les aplicacions s’han de fer amb una complerta distribució de la barreja del producte, en 
tota la massa vegetal tractada. 
 
En el cas de tractar amb fungicides s’han de realitzar dos tractaments com a mínim, fins la 
complerta eliminació de la malaltia. 
 
S’ha de valorar el nombre de tractaments contra una determinada plaga o malaltia, de tal 
manera que en alguns casos caldrà eliminar l’espècie vegetal. Per una part perquè pot 
constituir un foc d’infecció per a la resta de plantes, i per altra part per qüestions de 
rendibilitat econòmica. 
 
En el cas de realitzar aplicacions a gespes, s’ha de respectar els terminis de seguretat dels 
productes. Per tal fi s’ha d’indicar al ciutadà de la fumigació feta. 
 
Després de la realització d’un tractament no s’ha de regar la zona fumigada. Excepte en 
l’aplicació de productes granulats i/o en el cas de plagues que es situïn per sota del nivell del 
sòl. 
 
L’empresa fumigadora ha de fer arribar un document on s’especifiqui els productes 
fitosanitaris utilitzats en cada espècie vegetal tractada, les dosis de tractament, i els terminis 
de seguretat. 
 
S’indicarà en cada tractament, el període de temps que ha de transcórrer, per  
observar si l’aplicació realitzada ha sigut efectiva. 
 
S’ha d’efectuar una identificació de la plaga o malaltia causant del dany. En el cas del seu 
desconeixement “in situ”, s’ha de fer arribar una mostra a l’entitat corresponent, per a 
l’obtenció d’un diagnòstic correcte. 
 
Atenent a l’agent causant del problema,. s’ha d’estudiar el mètode més apropiat de control. 
Per a l’elecció del mateix s’ha de tenir en compte el que sigui menys perjudicial per al medi 
ambient. per aquest motiu primer s’estudiarà el mètode de control cultural(eliminació de 
parts afectades, restricció de regs en els casos de problemes amb fongs, etc.). En segon lloc 
el mètode de control biològic, i com a últim el mètode de control químic. 
 
Els tractaments fitosanitaris preventius es podran realitzar en un marge de temps molt més 
ample, que els curatius. Els quals només s’aplicaran en el moment que es detecti una 
població suficient d’individus o aparegui els primers símptomes d’una malaltia. 
 

Tots els productes utilitzats han de complir les característiques reflexades a l’apartat 
corresponent . 
 
Moment de la realització del tractament 
Fongs: Hi ha determinades espècies vegetals que són molt propenses a l’atac de certs fongs. 
Per aquest motiu és recomanable la realització de tractaments preventius. Aquest tipus 
d’aplicacions s’han d’efectuar en el moment adequat. Es a dir, quan es reuneixen les 
condicions favorables per la proliferació del fong. 
 
Quan s’observin els primers atacs, serà el millor moment per combatre’l, ja què en aquesta 
fase és més sensible. En aquest cas s’ha de tractar amb productes curatius. 
 
Plagues: Davant de l’atac d’una plaga, s’estudiarà el grau d’infecció que hi existeixi, per 
poder trobar el moment precís per a la realització d’una aplicació. Es a dir, algunes plagues 
és necessari combatre-les ràpidament, però també és cert que altres és possible que es 
puguin controlar sota l’efecte de la fauna útil. 
 
Herbicides: Al començament de la primavera i la tardor, és l’època més favorable per al 
tractament de les males herbes. No obstant això depèn de l’espècie que s’hagi de controlar, 
i del moment de desenvolupament en què es vulgui eliminar. 
 
Totes les plantes adventícies és convenient tractar-les abans de que fructifiquen i 
disseminen les llavors. 
 
Requisits que ha de complir el personal aplicador 
Segons l’ordre del DARP del 4 de març 97, a partir de l’any 97, tot el personal aplicador de 
productes fitosanitaris i responsables, han d’aprovar un curs de nivell bàsic per als primers, i 
un curs de nivell qualificat per als segons. 
 
En el moment en què es comenci la manipulació amb un producte fitosanitari, el personal 
ha de portar la roba i el material de protecció que correspongui per aquest tipus de 
feina(caretes, guants, botes, impermeable, etc.). 
 
Maquinària d’aplicació 
Per l’elecció de la maquinaria s’ha de tenir en compte les característiques del producte 
fitosanitari. Es a dir, en el cas de què s’hagin d’aplicar de forma sòlida, s’utilitzaran 
espolsadores. I si s’ha de tractar en estat líquid, s’aplicarà amb polvoritzadores. 
 
El tipus d’espolsadores i de polvoritzadores a utilitzar variarà depenen de l’espècie vegetal a 
tracta, de la superfície afectada, de les característiques de la zona, del temps d’aplicació, de 
la freqüència d’aplicació, i sobretot de les molèsties que pugui ocasionar al ciutadà. Ja què 
molts tractaments s’han d’efectuar a la via pública. 
 
El manteniment de la maquinaria de fumigació es primordial per a una correcte aplicació, 
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sobretot els broquets en el cas de polvoritzadors, degut a què podrien fer varia la forma i la 
uniformitat de les gotes. 
 
Per a poder aplicar les dosis apropiades la maquinaria ha estar degudament regulada. 
Aquest control s’ha de realitzar periòdicament. Tot el material destinat a aplicacions de 
tractaments ha de tenir aquest únic ús. En el cas de la utilització d’herbicides, s’aplicaran 
amb una maquinaria destinada només per aquesta classe de producte. 
 
El tipus de broquet a utilitzar variarà depenent del producte que s’hagi d’aplicar. Així en el 
cas dels fungicides es recomana els broquets que produeixin gotes fines i amb pressió entre 
5-10 bars. Els insecticides com són productes més problemàtics, les gotes no han de ser 
excessivament fines, i la pressió ha de variar entre 2-3 bars.  
 
Els herbicides segons la seva forma d’acció es recomana: 

 Herbicides de contacte: polvorització que proporcioni bona coberta. Pressió 3-5 bars. 

 Sistèmics: polvorització gota mitjana. Pressió 2 bars. 

 Herbicides radiculars: polvorització gota gruixuda. pressió 2 bars. 
 
Quan s’ha d’aplicar herbicides en zones properes on hi hagi vegetació, s’instal·larà una 
campana protectora, i s’utilitzarà una pressió baixa. 
 
Realització del tractament 
S’han d’eliminar totes les parts de les plantes que estiguin sèriament afectades per l’agent 
causant, i que amb el tractament no milloraran el seu estat . Abans d’aplicar el producte el 
personal ha de seguir les recomanacions inscrites en l’etiqueta. 
 
El fumigador ha d’anar preparat amb el material de seguretat. No s’ha de fumar, ni beure, ni 
menjar durant la manipulació de productes fitosanitaris. 
 
Els tractaments fitosanitaris no s’han d’efectuar davant de les següents condicions 
climàtiques: 
 
En moments de calor i fred excessius. Per això els millors moments són a primera hora del 
matí i al capvespre. 
 
Quan faci un fort vent. En el cas de què hi hagi una lleugera brisa sempre es tractarà 
d’esquena per evitar que el producte caigui sobre el fumigador. 
 
Si plou, o fa una humitat excessiva. Tampoc en el cas de què hi hagi prevenció de què pugui 
ocórrer aquesta situació. 
 
Les aplicacions s’han d’efectuar sense presència de ciutadans. El millor moment és al 
capvespre, tal i com s’esmentava anteriorment. Es restringirà el pas a la zona on s’estigui 
desenvolupant aquesta feina, fins el temps que el producte s’hagi secat en la superfície del 

vegetal.  
 
Els tractaments amb productes fitosanitaris de contacte s’han d’aplicar a tota la superfície 
vegetal. En canvi els que siguin sistèmics, s’han de realitzar amb un volum d’aigua adequat, 
per a què la superfície del sòl quedi suficientment mullada. 
 
Si en algun cas s’ha de preparar una barreja de productes fitosanitaris, es mirarà amb 
deteniment la incompatibilitat entre matèries actives. Abans de l’aplicació definitiva, es 
realitzarà una prova. 
 
Quan s’hagi de fer un canvi de producte, el qual sigui incompatible amb el producte del 
tractament anterior, es rentarà tot el material utilitzat en l’aplicació(dipòsit, mànegues, 
polvoritzadors, eines de preparació, etc.). 
 
Una vegada finalitzat el tractament s’ha de netejar tot el material, el qual hagi sigut utilitzat 
en la preparació i aplicació del producte. Les aigües procedents de la neteja es llançaran 
directament a la claveguera, mai en zones on es pugui contaminar cursos d’aigua. 
 
El personal aplicador ha de conèixer les normes a seguir en cas d’intoxicació. Tots els 
envasos buits dels productes fitosanitaris, s’han d’eliminar tal i com dicta la legislació, per 
aquest tipus de residus. 
 

2.9.4 UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Les despeses generades en concepte de manteniment al llarg de l’execució de l’obra i 
durant el període de garantia es consideren incloses en les despeses generals del projecte i 
no generaran un abonament per aquest concepte, excepte en el cas que explícitament 
quedi reflexat a les partides d’obra. 
 
No serà objecte d’abonament la reposició de marres que es trobin en període de garantia. 
Tampoc en las que s’hagi detectat una deficiència del manteniment d’acord amb el present 
document o en PPTP associat a l’obra.  
 

En el cas que es demostri fefaentment que la responsabilitat de la mortalitat es per causes 
alienes al contractista es certificaran les reposicions, es mesurarà i abonarà pels preus 
estipulats en el projecte inicial. 
 

2.9.5 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

Plec de Condicions Tècniques vigents per a la contractació del Servei de Manteniment 
Integral del Sistema de Parcs Metropolitans 
 
Plec de Prescripcions Tècniques de Manteniment dels Espais Verds, publicat per a la 
Diputació de Barcelona 
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NTJ 14C, Part 2: Manteniment de l’arbrat. Poda, 1998. 
NTJ 14C, Part 3: Manteniment de l’arbrat. Altres operacions, 1999. 
NTJ 06R: Material de construcció i complementari. Roll tornejat impregnat. RTI, 1996. 
NTJ 03S: Sosteniment artificial i protecció de l’arbrat, 1999. 
Legislació vigent, tant estatal com autonòmica. 
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