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1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1. Definició 
 
El present Plec de Condicions Tècniques Generals constitueix un conjunt 
d'instruccions per al desenvolupament de les obres i conté condicions 
normalitzades pel que fa als materials i a les unitats d'obra. 
 
1.2. Àmbit d’aplicació 
 
Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres 
compreses al present Projecte. A tots els articles del present Plec de 
Condicions Tècniques s'entendrà que el seu contingut regeix per a les 
matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin a allò 
establert a la Llei de Bases de l'Administració Local, al Reglament 
General de Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives 
Generals. En cas contrari sempre serà primer el contingut d'aquestes 
disposicions. 
 
1.3. Disposicions tècniques legals a tenir en compte 
 
A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars s'acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les 
obres, de les disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a 
continuació, o d’aquells que els complementin, rectifiquin o substitueixin: 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de 

Ciments (Decret 1312/1988 del 28 de octubre). 
 
- EHE 08. 
 
- Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades 

d'Abastament d'Aigües, aprovat per C.M. del 28 de juliol de 1974. 
 
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP/1973, "Instal·lacions 

d'electricitat-posta a terra", aprovada per C.M. del 13 de març de 
1973. 

 
- Plec de Condicions Facultatives Generals per a Obres de 

Sanejament, aprovat per O.M. del 23 de juliol de 1949.  
 
- Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 
 
- Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.). 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les Obres de 

Carreteres i Ponts M.O.P. (PG-4/88) B.O.E. del 3 de març de 
1988. Amb les actuacions segons Ordre Ministerial 8/5/89 B.O.E. 
del 15 de maig de 1989 i O.M. 28/9/88 B.O.E. del 9 d'octubre de 
1989. 
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- Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i 
Camins Veïnals. 

 
- Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres 

Públiques i Disposicions complementàries (ordre 11.4.1946 i 
8.2.1951). 

 
- Reglament i ordres en vigor sobre Seguretat i Higiene del Treball 

a la Construcció i Obres Públiques, especialment les dels decrets 
R.D.555/86 de 21/3/86, D.27015 de 20/9/86, D.26727 de 6/10/86 i 
O.M. de 9/3/71 (B.O.E. 16/3/71). 

 
- Instal·lacions de Transports i Línies en general, O.M. del 23 de 

febrer de 1949 (B.O.E. del 10 d'abril). 
 
- Normes per a la Construcció de Línies Aèries de Transport 

d'Energia Elèctrica d'Alta Tensió al Serveis d'Obres Públiques. 
O.M. de 10 de juliol de 1948 (B.O.E. del 21 de juliol). 

 
- Reglament Tècnic de Baixa Tensió. O.M. del 9 de febrer de 1966 

(B.O.E. del 19 de febrer). 
 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, (Decret 842/2002 de 2 

d’Agost i Instruccions Tècniques Complementàries, BOE 224 de 
18 de Setembre del 2002. 

 
- Instrucció de Carreteres 8.3. I-C Senyalització d'Obres. 
 
- Instrucció de Carreteres 6.1. I-C, 6.2. I-C Seccions de ferm. 
 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al 

Subministrament d'Energia (Decret del 12 de maig de 1954). 
 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió 

(Decret 3151/68 de 28 de novembre). 
 
- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals 

Elèctriques i Estacions Transformadores, aprovats per Ordre del 
23 de febrer de 1949. 

 
- Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.) del Ministerio de la 

Vivienda. 
 
- Normes i Instruccions del Ministerio de la Vivienda sobre 

Enllumenat Urbà. 
 
- Normes UNE declarades d'obligat compliment. 
 
- Recomanacions d'U.N.E.S.A. 
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- Recomanacions Internacionals sobre enllumenat de les Vies 
Públiques, publicades pel Ministerio de Obras Públicas. 

 
Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter 
general i contingut, afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el 
moment de l'adjudicació d'aquestes. 
 
Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells 
casos en que no es contradigui el que està disposat expressament al 
present Plec de Prescripcions Tècniques. En cas de contradicció entre 
Plec i Norma, queda a judici de l'Enginyer Director decidir les 
prescripcions a complir. 
 
1.4   Condicions generals 
 
Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les 
condicions que s'estableixen en aquest Capítol i ser aprovats per la 
Direcció d'Obra. 
 
Serà obligació del Contractista avisar la Direcció d'Obra de les 
procedències dels materials que vagin a ser utilitzats, amb anticipació 
suficient del moment de fer-los servir, per a que puguin executar-se els 
assaigs oportuns. 
 
Tots els materials que es proposin per al seu ús a les Obres, hauran de 
ser examinats i assajats abans de la seva acceptació. L'acceptació, en 
qualsevol moment, d'un material no serà obstacle per a que sigui rebutjat 
en el futur si es troben defectes de qualitat o uniformitat. Qualsevol 
treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la 
Direcció d'Obra, podrà ser considerat com defectuós. 
 
Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la 
conservació de les seves característiques i aptituds per a l'ús en l'Obra i 
en forma que faciliti la seva inspecció. 
 
Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, 
serà retirat de l'Obra immediatament, excepte si té autorització de la 
Direcció d'Obra. 
 
1.5  Descripció del projecte 
 
Les obres objecte del present Projecte del vial de connexió entre el pont 
sobre el Riu Segre, en perllongació del Carrer Príncep de Viana i la 
Nacional –II, es troben descrites en la memòria, així com en els 
corresponents annexos. 
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2.  DISPOSICIONS GENERALS 
 
2.1  Contradiccions i omissions del projecte 
 
Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols 
o viceversa, hauran d'ésser executats com si fossin exposats en els dos 
documents. En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de 
Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim. 
 
Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions 
errònies dels detalls de l'Obra que siguin indispensables per a portar a 
terme l'esperit o intenció exposats en els esmentats documents, no només 
no eximiran el Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra 
omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser 
executats com si haguessin estat completament i correcta especificats en 
els Plànols i Plec de Condicions. 
 
2.2  Autoritat de la direcció d’obra 
 
La Direcció d'Obra resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la 
qualitat dels materials emprats de les diferents unitats d'obra 
contractades, interpretació de Plànols i especificacions i, en general, tots 
els problemes que es plantegin durant l'execució dels treballs 
encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li concedeixi 
la Legislació vigent sobre el particular. 
 
2.3  Subcontractes 
 
Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ 
de la Direcció d'Obra de les mateixes. 
 
Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-
se per escrit i acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que 
l'organització que s'ha d'encarregar dels treballs que han de ser objecte 
de subcontracte està particularment capacitada i equipada per a la seva 
execució. L'acceptació del subcontracte no eximirà al Contractista de la 
seva responsabilitat contractual. 
 
D'altra banda, si les Companyies Subministradores d'aigua, gas, telefonia 
i electricitat imposen un determinat subcontractista per a l'execució de les 
seves respectives xarxes, el Contractista adjudicatari de les obres 
d'urbanització l'haurà d'acceptar, sense cap dret a compensació 
econòmica sigui quin sigui l'import que el subcontractista en qüestió li 
reclami. 
 
2.4  Programa de treball 
 
Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a 
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l'aprovació de l'Administració un programa de treball, amb especificacions 
dels terminis parcials i data d'acabament de les diferents unitats d'obra, 
compatible amb el termini total d'execució. Aquest pla, una vegada 
aprovat, s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter 
contractual. 
 
El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, 
equips i maquinària que es compromet a utilitzar en cada una de les 
etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran adscrits a l'Obra sense 
que en cap cas, el Contractista pugui retirar-los sense autorització de 
l'Administració. 
 
L'acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no 
implicarà excempció alguna de responsabilitat per al Contractista en cas 
d'incompliment dels terminis parcials o totals convinguts. 
 
2.5  Replanteig de les obres 
 
El Contractista serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva 
execució i subministrarà a la Direcció d'Obra tota la informació que es 
precisi perquè les Obres puguin ser realitzades. 
 
El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i 
mà d'obra necessaris per efectuar els esmentats replanteigs i determinar 
els punts de control o de referència que es requereixin. 
 
2.6  Inici i avanç de les obres 
 
El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de la Direcció 
d'Obra, i començarà els treballs en els punts que s'assenyalin. La seva 
realització s'efectuarà de manera que pugui garantir-se el seu acabament, 
d'acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els terminis 
programats. 
 
2.7  Plànols de detall de les obres 
 
A petició de la Direcció d'Obra, el Contractista prepararà tots els Plànols 
de detall que s'estimin necessaris per a l'execució de les obres 
contractades. Els Plànols esmentats se sotmetran a l'aprovació de la 
Direcció d'Obra, acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs justificatius 
que es requereixin per a la seva major comprensió. 
 
2.8  Modificacions del projecte d’obra 
 
Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes 
modificacions en el Projecte, durant el seu desenvolupament, la Direcció 
d'Obra podrà ordenar o proposar les modificacions que consideri 
necessàries d'acord amb aquest Plec i la Legislació vigent sobre la 
matèria. 
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2.9  Obligació de redactar el projecte de final d’obra 
 
El Projecte As-Built serà executat pel Contractista, al seu càrrec, en el 
termini màxim d'un mes a comptar des del dia d'acabament del seu 
contracte.  
 
L'incompliment d'aquest termini tindrà les mateixes repercussions que 
l'incompliment del termini d'obra. 
 
2.10  Permisos i llicències 
 
El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències 
necessàries per a l'execució de les Obres, exceptuant els corresponents a 
l'expropiació de les zones definides en el Projecte. 
 
2.11  Senyalització de les obres i protecció del trànsit 
 
La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord amb 
l'Ordre Ministerial del 14 de març de 1960, els aclariments complementaris 
que es recullen a l'O.M. núm. 67/1960 de la Direcció General de 
Carreteres i altres disposicions actualment vigents al respecte, o que 
poguessin fer-se executives abans de la finalització de les Obres. 
 
L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les 
molèsties que es derivin per al trànsit siguin mínimes. La part de 
plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de mantenir-se en perfectes 
condicions de rodolada. En iguals condicions s'hauran de mantenir els 
desviaments precisos. 
 
2.12  Construcció i conservació dels desviaments 
 
Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments 
provisionals o rampes d'accés a trams parcials o totalment acabats, 
aquests es construiran d'acord a les característiques que figuren en els 
corresponents Plànols de detall i documents que es redactin durant l'Obra 
i s'abonaran d'igual manera que les restants obres contractades. La seva 
conservació durant el termini d'utilització estarà a càrrec del Contractista. 
 
En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera 
que les molèsties que es derivin per al trànsit siguin mínimes, i el 
Contractista adoptarà les mesures necessàries per a la seva perfecta 
regulació. 
 
Si les circumstàncies ho requereixen, la Direcció d'Obra podrà exigir la 
col·locació de semàfors. 
 
2.13  Precaució contra incendis 
 
El Contractista haurà d'atendre's a les disposicions vigents per a la 
prevenció i control d'incendis, així com a les que dicti la Direcció d'Obra. 
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En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin 
focs innecessaris, i serà responsable de la propagació dels que es 
requereixin per a l'execució de les Obres, així com dels mals i perjudicis 
que per aquest motiu es produeixin. 
 
2.14  Amuntegament, amidament i aprofitament de materials 
 
Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació 
de la seva qualitat i per tant l'acceptació per a la utilització a l'Obra, 
requisits que hauran de ser comprovats en el moment de la seva 
utilització. 
 
Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de 
recondicionar-se una vegada acabada la utilització dels materials 
amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el seu aspecte 
original. Totes les despeses requerides per això aniran a càrrec del 
Contractista. 
 
El Contractista haurà de situar, en els punts que designi la Direcció 
d'Obra, les balances o instal·lacions necessàries per efectuar els 
amidaments per pes requerits, i la seva utilització haurà d'anar precedida 
de la corresponent aprovació pel Director d’Obra. 
 
Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats, 
en principi, sobre vehicles adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-
se. Aquests vehicles hauran de ser prèviament aprovats per la Direcció 
d'Obra i, a no ser que tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle 
autoritzat portarà una marca, clarament llegible, que indiqui la seva 
capacitat en les condicions utilitzades per a la seva aprovació. Quan 
s'autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de 
conversió seran definits per la Direcció d'Obra qui, per escrit, justificarà al 
Contractista els valors adoptats. 
 
2.15  Responsabilitat del contractista durant l’execució de les obres 
 
El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, 
sorres o el material seleccionat que trobi en les excavacions, materials 
que s'abonaran d'acord amb els preus que per a ells s'hagin establert en 
el Contracte. En qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir els 
materials necessaris per executar aquelles parts de l'Obra, la realització 
de les quals s'hagi previst executar amb materials utilitzats en altres 
unitats. 
 
Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats 
a càrrec del Contractista, de manera immediata. 
 
Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades 
adequadament, a càrrec del Contractista. 
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Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser 
reparades a càrrec del Contractista, restablint les primitives condicions o 
compensant els danys i perjudicis causats de qualsevol altra manera 
acceptable. 
 
De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els 
objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució de les Obres, 
havent de donar notícia immediata de les troballes a la Direcció d'Obra i 
col·locar-los sota custòdia. 
 
Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la 
contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, 
olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ésser perjudicial, durant 
l'execució de les Obres. 
 
2.16  Conservació del paisatge 
 
El Contractista posarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les 
diferents operacions i instal·lacions que necessiti realitzar per a la 
consecució del Contracte sobre l'estètica i el paisatge de les zones en que 
es trobin situades les Obres. 
 
En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petrils i 
altres elements que puguin ser perjudicats durant les Obres, siguin 
degudament protegits per evitar possibles destrosses que, en cas de 
produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 
 
De la mateixa manera, tindrà cura del seu emplaçament i del sentit estètic 
de les seves instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, 
en tot cas, hauran de ser prèviament autoritzats per la Direcció d'Obra. 
 
 
2.17  Conservació de les obres executades 
 
El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que 
siguin rebudes provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte. 
 
De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant 
un termini de garantia, a partir de la data de la recepció provisional, havent 
de substituir, al seu càrrec, qualsevol part d'aquestes que hagi 
experimentat desplaçament o sofert deteriorament per negligència o altres 
motius que li siguin imputables o com a conseqüència dels agents 
atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui considerar 
com inevitable. 
 
El Contractista no rebrà cap partida per a la conservació de les Obres 
durant el termini de garantia, ja que les despeses corresponents es 
consideren incloses en els preus unitaris contractats. 
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2.18  Neteja final de les obres 
 
Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions de 
dipòsits i edificis, de caràcter temporal i per al servei de l'Obra, hauran de 
ser remoguts i els llocs del seu emplaçament restaurats a la seva forma 
original. 
 
De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, 
inclosos els accessos a préstecs o pedreres, els quals s'abandonaran tan 
aviat com no sigui necessària la seva utilització. Tanmateix, es 
condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que 
quedin en condicions acceptables. 
 
Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin 
completament netes i en condicions estètiques d'acord amb el paisatge 
circumdant. 
 
Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no 
seran objecte d'abonaments directes per a la seva realització. 
 
2.19  Despeses de caràcter general a càrrec del contractista 
 
Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig 
general de les Obres o la seva comprovació, els replanteigs parcials 
d'aquestes, així com el dret d'inspecció que legalment estigui autoritzat al 
personal facultatiu, els de construcció, remoguda i retirada de tota classe 
de construccions auxiliars; els de lloguer o adquisició de terrenys per a 
dipòsits de maquinària i materials; els de protecció d'amuntegaments o de 
les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els 
requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants; els de 
neteja i evacuació de deixalles i escombraries; els de construcció i 
conservació durant el termini de la seva utilització de petites rampes 
provisionals d'accés a trams parcials o totalment acabats; els de 
conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments que no 
es facin aprofitant carreteres existents; els de conservació de desguassos; 
els de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i 
altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les Obres; 
els de remoguda de les instal·lacions, eines materials i neteja general de 
l'Obra a l'acabament dels muntatges, conservació i retirada d'instal·lacions 
per al subministrament d'aigua i energia elèctrica necessària per a les 
Obres, així com l'adquisició de les esmentades aigües i energia; els de les 
instal·lacions provisionals; els de retirada de materials refusats i correcció 
de les deficiències observades i posades de manifest pels corresponents 
assaigs i proves. 
 
En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que 
la motivi, estaran a càrrec del Contractista les despeses originades per 
liquidació, així com les de retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en 
l'execució de les Obres. 
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2.20  Assaigs de control 
 
Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del 
Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl, les de l'Institut Eduardo 
Torroja de la Construcció i del Ciment i les que successivament puguin ser 
d'aplicació. 
 
La Direcció d'Obra podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en 
particular en el moment de la certificació de la unitat corresponent. 
 
Si les companyies de serveis fixen un subministrador i/o instal·lador dels 
materials, el contractista ho haurà d'acceptar, sense que això sigui motiu 
de cap reclamació econòmica per part del contractista. 
 
El Contractista abonarà als laboratoris respectius, a les tarifes oficialment 
aprovades, tots els assaigs que es realitzin fins al límit del tres per cent 
(3%) del Pressupost d'Execució Per Contracte. 
 
2.21  Recepció  
 
El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d'Obra la data prevista 
per a la finalització de les Obres amb una antelació de trenta (30) dies 
hàbils, el qual ho comunicarà a la Propietat, qui nomenarà el seu 
Representant per a la recepció i qui, al mateix  temps, fixarà la data per a 
aquesta mateixa, comunicant-la per escrit al Contractista i a la Direcció 
d'Obra. 
 
El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer 
constar reclamacions en Acta. 
 
S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el 
Representant de la Propietat, la Direcció d'Obra i el Contractista, i 
s'elevarà a l'aprovació de la Superioritat. 
 
 
2.22  Obligacions generals i compliment de la legislació vigent 
 
El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes 
les disposicions de caràcter social contingudes en el Reglament General 
de Treball en la Indústria de la Construcció i aplicables en torn del règim 
local del treball, o que posteriorment es dictin. El Contractista queda 
obligat també a complir tot allò que disposi la Llei de Protecció a la 
Indústria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, així com les 
restants que siguin aplicables o que puguin dictar-se. 
 
2.23  Termini d’execució 
 
El termini d'execució començarà a comptar des de la data de la signatura 
de l'Acta de Replanteig. 
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L'Acta de Replanteig se signarà en el termini màxim de quinze (15) dies a 
partir de la data de l'adjudicació definitiva, excepte en el cas que la 
propietat autoritzi o sol·liciti un altre termini. 
 
2.24  Termini de garantia 
 
El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de 
Recepció. 
 
2.25  Penalitzacions 
 
El Contractista Adjudicatari de les Obres sofrirà una penalització per 
cada dia hàbil que excedeixi del termini d'execució de les obres previst 
en el Projecte. L'esmentada penalització serà, en el seu cas, 
descomptada de la liquidació de les obres. 
 
Per cada dia natural de retard en l’execució del termini global de les 
obres s’aplicarà una sanció del 1 per mil del pressupost de contracte. 
Per cada dia natural de retard en els terminis parcials que estableixi el 
Pla d’Obres s’aplicarà una sanció del 0,1 per mil del pressupost de 
contracte. 
 
3.  CONSIDERACIONS GENERALS 
 
Les següents consideracions generals prevaldran en cas de contradicció 
amb altres documents o parts del projecte. 
 

1) L’amidament del ferro es farà sobre els plànols de projecte. No es 
comptaran solapaments,  separadors, cavallets, etc., els quals es 
consideren repercutits en el preu del ferro. 

 
2) Els amidaments dels moviments de terres es faran sobre perfil 

teòric, no considerant-se cap increment en concepte 
d’esponjament. Aquest es considera repercutit en el preu de la 
unitat d’obra. Exactament el mateix en el cas de runes. 

 
3) Els ofertants al concurs per a l’execució de l’obra hauran 

d’estudiar i analitzar el projecte. Si en el projecte hi ha algun oblit 
o mancança d’amidament, l’ofertant farà la seva oferta econòmica 
de manera que inclogui l’execució d’aquestes partides oblidades o 
amb poc amidament.  

 
4) La Direcció d’Obra podrà demanar al Contractista, i aquest estarà 

obligat a lliurar-li, qualsevol definició, aclariment, fitxa de 
característiques tècniques, plànol, etc., que consideri necessària 
per a l’execució dels treballs. 

 
5) Tots els materials a utilitzar durant l’obra i tots els equips a 

col·locar a l’obra requeriran l’aprovació de la D.O, prèvia proposta 
formal per part del contractista. 
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6) Els encofrats a utilitzar durant l’obra seran nous. Només es 

permetran 5 “postes” i prèviament a la col·locació de l’encofrat, 
aquest haurà de ser aprovat per la D.O., no podent presentar cap 
resta de brutícia o deteriorament.  

 
7) L’encofrat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de 

superfície de formigó mesurat sobre plànol. Si no hi hagués preu 
per a l’encofrat, s’entendrà inclòs en el m3 de formigó posat a 
obra. 

 
El preu unitari de l’encofrat inclou tots els dispositius i les 
operacions necessàries (inclosa la cintra si es necessités), per 
evitar qualsevol moviment de l’encofrat durant el formigonat i 
primer enduriment del formigó. També inclou el tractament 
antiadherent, el desencofrat i la part proporcional de tapes 
laterals, com també tots els matavius i forats que fixi la Direcció 
Facultativa. 

 
8) Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser 

segellats i impermeabilitzats interiorment amb un producte aprovat 
per la D.O. El cost es considera repercutit al preu de les diferents 
partides del dipòsit. 

 
9) Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser 

provats hidràulicament, a càrrec del contractista, amb aigua neta i 
prèviament a la seva posada en servei. 
 

10) El Contractista haurà de presentar un Pla de Control de qualitat 
que haurà de ser aprovat per la D.O. 

 
11)  El Contractista resta obligat a pagar els assaigs de Control de 

Qualitat fins a un 3% del Pressupost de Contracte de l’Obra, no 
comptabilitzant-se en aquest import aquells assaigs que donin un 
resultat negatiu.  

 
12)  Tots els accessos i demés obres i elements auxiliars aniran a 

compte del contractista. Es consideren repercutits a les diferents 
partides de l’obra. 

 
13)  Les Partides Alçades del pressupost són d’Abonament íntegre, 

sempre i quan no es digui el contrari 
 

14)  Cas que hi hagi qualsevol contradicció entre els diferents 
documents del projecte, prevaldrà el criteri de la Direcció d’Obra. 

 
15)  Els soldadors que intervinguin a l’obra hauran de tenir 

l’homologació 6G. 
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16)  Les soldadures hauran de complir la qualificació “1” de la Norma 
UNE 14011. 

 
17)  Les propostes que realitzi el contractista s’hauran de documentar 

completament (plànols, càlculs, certificats, etc) per a ser 
considerades per la D.O. 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B031U100,B0312020,B031U030. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. 
S'han considerat els tipus següents: 
 

- Sorra de marbre blanc 
 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
    - De pedra calcària 
    - De pedra granítica 
 
- Sorra per a confecció de morters 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF 
 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul 
 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 
 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes 
 
Partícules toves (UNE 7-134):  0% 
 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 
(UNE 7-244): <= 0,5% en pes 
 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en 
pes 
 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 
 
     - Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
     - Formigó pretensat: <= 0,03% en pes 
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     - Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
 
     - Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
 
     - Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
 
     - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
        - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
       - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% en pes 
 
- Granulat fí: 
        - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
        - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe 
específica d'exposició: <= 6% en pes 
        - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes 
 
 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obras en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 75 
- Resta de casos: >= 80 
Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5% 
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 
d'exposició: <= 15% en pes 
 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
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¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a 
disposició de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
 

- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
 
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 
 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300B,B0641080,B0641090. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real 
Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, 
com a mínim, la següent informació: 
 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat. 
 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del 
subministrament. 
 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni 
addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 
volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants 
no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del 
pes del ciment. 
 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un 
segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
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Tipus de ciment: 
 
- Formigó en massa: Ciments comuns(UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials(UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns(UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 
l'aigua de mar(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició 
més favorable ha de ser: 
 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretensat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser: 
 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretensat:  <= 0,60 kg/m3 
 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
 
Toleràncies: 
 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original. 
 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
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- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
    - Resistència característica 
    - Formigons designats per propietats: 
         - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
         - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
    - Formigons designats per dosificació: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
    - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
    - Tipus, classe i marca del ciment 
    - Grandària màxima del granulat 
    - Consistència 
    - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
    - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
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). 
 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A7 - ABRAÇADORES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Abraçadora metàl.lica d’acer galvanitzat o d’acer inoxidable. 
 
S’han contemplat els següents tipus d’abraçadores: 
 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars unides per un cargol a cada extrem 
- Abraçadores formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma 
La seva designació indica el diàmetre exterior dels tubs que ha de subjectar. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. 
El vis de fixació ha de tenir ambdós extrems roscats de forma diferent: per acoblar a la brida per un 
costat i per fixar-lo al tac d'ancoratge per l'altre. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 
elements. 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de 
figurar les dades següents: 
 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Unitats 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, unides per mitjà 
de soldadura elèctrica als punts de contacte. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya 
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un 
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o 
de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial. 
 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al 
tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la 
UNE 36-811). 
 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-1 
 
Han de complir les especificacions de la UNE 36-092. 
 
Característiques dels nusos (UNE-EN ISO 15630-2): 
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- Càrrega de trencament dels nusos: 0,3 x Sm x Re  (Sm = Àrea de la secció transversal nominal de 
l'element sotmès a tracció, barra de major diàmetre de les del nus) (Re = Límit elàstic garantit dels 
nusos) 
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats:  2% del total 
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats a una barra: 20% del total 
Amplària del panell:  2,15 m 
Llargària del panell:  6 m 
Prolongació de les barres longitudinals més enllà de l'última barra transversal: 1/2 retícula 
Prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal: 25 mm 
 
 
 
Característiques mecàniques: 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Designació ¦ Assaig doblat- ¦                 Assaig de tracció       ¦ 
¦ filferros  ¦   desdoblat    ¦-----------------------------------------¦ 
¦            ¦     ß=90°      ¦  Límit ¦ Càrrega ¦ Allargament ¦Relació ¦ 
¦            ¦     ß=20°      ¦ elàstic¦unitària ¦ de ruptura  ¦ fs/fy  ¦ 
¦            ¦  d(diàmetre    ¦   fy   ¦   fs    ¦ (sobre base ¦        ¦ 
¦            ¦   mandril)     ¦ (N/mm2)¦ (N/mm2) ¦   de 5 D)   ¦        ¦ 
¦------------¦----------------¦--------¦---------¦-------------¦--------¦ 
¦  B 500 T   ¦     8d         ¦   500  ¦   550   ¦     8       ¦ 1,03   ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 
90° (UNE 36-068): Nul·la 
 
Tensió mitjana d'adherència (EHE): 
 
- Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 7,84 i - 0,12 D N/mm2 
Tensió de trencament per adherència (EHE): 
- Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 12,74 i - 0,19 D N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
     - Per a D <= 25 mm:  >= 95% secció nominal 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la 
norma UNE 36-068 i UNE 36-065. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla. 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides 
als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 
 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció 
corresponents a la partida servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
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Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agresivitat de l'ambient. 
 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
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). 
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 
 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i de cartró 
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, buneres i pericons 
d'enllumenat i de registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada 
- Alleugeridors cilíndrics de fusta 
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en 
la seva secció o en la seva posició. 
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els 
esforços propis de la seva funció. 
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable 
de pasta pels junts. 
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels 
usos previstos. 
Toleràncies: 
- Fletxes:  5 mm/m 
- Dimensions nominals:  ± 5 % 
- Balcament:  5 mm/m 
 
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA 
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La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, 
nusos morts ni estelles. 
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
 
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 
 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de 
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 
Resistència:  38 - 43 kg/mm2 
Límit elàstic:  30 - 34 kg/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MOTLLES METÀL·LICS PER A ENCOFRATS DE CAIXES I PERICONS, CINDRIS SENZILLS O 
DOBLES, I MOTLLES CIRCULARS DE CARTRÓ, PER A ENCOFRATS DE PILARS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
MOTLLES CIRCULARS DE FUSTA I DE LAMEL·LES METÀL·LIQUES PER A PILARS, 
ALLEUGERIDORS CILÍNDRICS, MALLA METÀL·LICA PER A ENCOFRAT PERDUT I ENCOFRATS 
CORBATS PER A PARAMENTS: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1D2A1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una pasta d'argila i, 
eventualment, d'altres materials; i un procés de secatge i cocció. 
No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm. 
Es consideren les següents tipus de maons: 
 
- Massís (M) 
- Calat (P) 
- Foradat (H) 
 
Es consideren les següents classes de maons: 
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- Maó per a utilitzar revestit (NV) 
- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el 
maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un 
color uniforme en fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és 
per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un 
cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 
Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026): 
 
- Maó massís:  >= 100 kp/cm2 
- Maó calat:  >= 100 kp/cm2 
- Maó foradat:  >= 50 kp/cm2 
 
Fletxa màxima d'arestes i diagonals: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦Dimensió nominal       ¦        Fletxa màxima        ¦ 
¦                       ¦-----------------------------¦ 
¦Aresta o diagonal (A)  ¦ Cara vista  ¦Per a revestir ¦ 
¦        (cm)           ¦    (mm)     ¦    (mm)       ¦ 
¦-----------------------¦-------------¦---------------¦ 
¦        A > 30         ¦     4       ¦     6         ¦ 
¦   25 < A <= 30        ¦     3       ¦     5         ¦ 
¦ 12,5 < A <= 25        ¦     2       ¦     3         ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Gruix de les parets del maó: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                              ¦ Maó de cara vista ¦ Maó per a revestir¦ 
¦                              ¦      (mm)         ¦       (mm)        ¦ 
¦------------------------------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Paret exterior cara vista     ¦     >= 15         ¦        -          ¦ 
¦Paret exterior per a revestir ¦     >= 10         ¦      >= 6         ¦ 
¦Paret interior                ¦     >= 5          ¦      >= 5         ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 0,45 g/cm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027): 
- Maó per a revestir:  <= 22% 
- Maó de cara vista:  <= 20% 
 
Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 
 
- Nombre màxim d'escrostonaments en una peça:  1 
- Dimensió:  <= 15 mm 
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats:  1 
Toleràncies: 
     - Tolerància sobre el valor nominal de les arestes: 
+--------------------------------------------------+ 
¦                  ¦         Tolerància            ¦ 
¦   Arestes (A)    ¦-------------------------------¦ 
¦                  ¦  Cara vista  ¦  Per a revestir¦ 
¦      (cm)        ¦    (mm)      ¦     (mm)       ¦ 
¦------------------¦--------------¦----------------¦ 
¦   10 < A < 30    ¦    ± 3       ¦     ± 6        ¦ 
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¦   A <= 10        ¦    ± 2       ¦     ± 4        ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
 
     - Tolerància sobre la dispersió de la dimensió: 
+---------------------------------------------------+ 
¦                    ¦         Tolerància           ¦ 
¦   Aresta (A)      ¦-------------------------------¦ 
¦      (cm)         ¦  Cara vista  ¦ Per a revestir ¦ 
¦                   ¦     (mm)     ¦     (mm)       ¦ 
¦-------------------¦--------------¦----------------¦ 
¦   10 < A <= 30    ¦      5       ¦      6         ¦ 
¦   A <= 10             ¦      3        ¦      4         ¦ 
+---------------------------------------------------+ 
 
- Angles díedres: 
 
     - Maó de cara vista:  ± 2° 
     - Maó per a revestir:  ± 3° 
 
MAONS DE CARA VISTA: 
 
Gelabilitat (UNE 67-028):  No gelable 
Eflorescències (UNE 67-029):  "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 
 
MAÓ MASSÍS: 
 
Maó sense perforacions o amb perforacions al pla. 
Volum de les perforacions:  <= 10% del volum de la peça 
Secció de cada perforació:  <= 2,5 cm2 
 
MAÓ CALAT: 
 
Maó amb tres o més perforacions al pla. 
Volum de les perforacions:  > 10% del volum del maó 
Massa mínima del maó dessecat: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Llarg    ¦  Gruix  ¦  Maó per a revestir  ¦  Maó de cara vista  ¦ 
¦---------¦---------¦----------------------¦---------------------¦ 
¦         ¦ 3,5 cm  ¦        1000 g        ¦               -     ¦ 
¦<= 26 cm ¦ 5,2 cm  ¦        1500 g        ¦       1450 g        ¦ 
¦         ¦ 7,0 cm  ¦        2000 g        ¦       1850 g        ¦ 
¦---------¦---------¦----------------------¦---------------------¦ 
¦         ¦ 5,2 cm  ¦        2200 g        ¦       2000 g        ¦ 
¦>= 26 cm ¦ 6,0 cm  ¦        2550 g        ¦       2350 g        ¦ 
¦         ¦ 7,5 cm  ¦        3200 g        ¦       2900 g        ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
MAÓ FORADAT: 
 
Maó amb forats al cantell o la testa. 
Secció de cada perforació:  <= 16 cm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents: 
 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació segons la RL-88 
- Resistència a compressió en kp/cm2 
- Dimensions en cm 
- Distintiu de qualitat, si el té 
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Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RL-88 Orden de 27 de julio de 1988 por la que se aprueba el Pliego General de Condiciones para la 
Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción RL-88. 
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B99 - MATERIALS PER A ESCOCELLS 
B99Z - MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOCELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B99ZU050. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Bastiment o tapa metàl·lics per a col·locar com a protecció d'escossell. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment de perfil L d'acer galvanitzat per a tapa d'escosell 
- Tapa d'escossell de dues peces d'engraellat d'acer galvanitzat 
- Tapa d'escossell de dues peces de planxa desplegada d'acer galvanitzat 
- Tapa d'escosell de quatre peces de ferro colat, mecanitzades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Toleràncies: 
 
- Dimensions (sempre que l'encaix entre el bastiment i la tapa sigui correcte):  ± 2 mm 
- Balcaments del bastiment o la tapa:  ± 3 mm 
 
BASTIMENT: 
 
El bastiment ha de ser pla, ben escairat i ha de portar dues potes d'ancoratge a cada costat. 
Dimensions exteriors del bastiment:  Dimensions nominals + 6 mm 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
 
TAPA D'ESCOSSELL DE DUES PECES D'ENGRAELLAT D'ACER GALVANITZAT: 
 
Cada peça ha d'estar formada per un entramat de platines i un bastiment perimetral amb un acabat 
tipus engraellat. 
 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
 
Tipus d'acer:  A-37-b 
Dimensions de la quadrícula formada amb les platines:  30 x 30 mm 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
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Platines del bastiment:  25 x 2 mm 
Platines de l'engraellat:  12 x 2 mm 
Platines portants de la quadrícula:  25 x 2 mm 
Càrrega mínima estàtica admissible:  >= 500 kg/m2 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
 
TAPA D'ESCOSSELL DE DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT: 
 
Cada peça ha de estar formada per un entramat de planxa desplegada, un marc perimetral i platina 
de reforç. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Tipus d'acer:  A-37-b 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Planxa d'acer desplegat:  60 x 25 x 6 x 3 mm 
Càrrega mínima estàtica admissible:  >= 500 kg/m2 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
 
TAPA D'ESCOSSELL DE QUATRE PECES DE FERRO COLAT: 
 
Les peces han de ser de fosa mecanitzada, fixades entre elles amb cargols. 
Cada peça ha de tenir un gruix constant i ha de portar dos elements connectors a cada junt. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Gruix:  >= 3 cm 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Resistència a la tracció:  >= 16 kg/mm2 
Resistència a la compressió:  >= 55 kg/mm2 
Resistència a la flexió:  >= 34 kg/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
B9F1 - PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F1UC10,B9F1U0Z1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la 
seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
 
RAJOLES: 
 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
 
Toleràncies: 
 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm): 
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     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
LLAMBORDINS: 
 
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
 
Toleràncies: 
 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 
 
- Diferència entre dues mesures del gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J):  5 mm 
     - Classe 2 (marcat K):  3 mm 
 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús 
 
- Identificació de les classes: 
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     - En relació a la resistència climàtica, resistència a l’abrasió, diagonals, dimensions, resistència a 
la flexió i càrrega de trencament, en les rajoles 
 
     - En relació a la resistència climàtica, resistència a l’abrasió i diagonals, en els llambordins 
 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de 
llambordins 
 
- Identificació del producte 
 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan no sigui 
reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús. 
- Identificació de les classes: 
     - En relació a la resistència climàtica, resistència a l’abrasió, diagonals, dimensions, resistència a 
la flexió i càrrega de trencament, en les rajoles 
     - En relació a la resistència climàtica, resistència a l’abrasió i diagonals, en els llambordins 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de 
llambordins 
- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLAMBORDINS: 
 
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
RAJOLES: 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5HU025. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ:  
 
Elements prefabricats de formigó amb additius per a la formació de canals o interceptors de recollida 
d’aigua als paviments, amb la part proporcional d’accessoris extrems i de connexió a al xarxa de 
sanejament i la reixa superior. 
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S’han considerat els següents tipus de reixa: 
- Reixa de fosa 
- Reixa d’acer inoxidable 
- Reixa d’acer galvanitzat 
- Tapa de formigó amb ranures laterals 
S’han considerat els següents tipus de canal: 
- Sense pendent 
- Amb pendent contínua 
 
 
CANAL: 
 
Canal prefabricada de formigó armat amb polímers o fibra de vidre, obtinguda per un procés 
d’emmotllament i curat del formigó. 
 
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
Les canals han de tenir una amplada interior constant. 
 
Les canals sense pendent han de tenir l’alçada interior constant, i les canals amb pendent han de 
tenir un increment de l’alçada interior constant. 
 
Els extrems de les peces de la canal han d’acabar amb un tall perpendicular a l’eix, amb un encaix 
encadellat. 
 
Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent alçada, modulades per tal que 
permetin fer una canal amb pendent interior uniforme, amb la cara superior horitzontal. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que no 
disminueixin la qualitat de la peça, ni la capacitat de desguàs. 
 
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin immobilitzar-les. 
Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning:  <= 0,012 
Absorció d'aigua, en pes:  <= 2% 
Gelabilitat (UNE 127004):  Ha de complir 
 
Toleràncies: 
 
- Gruix:  ± 3 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
 
REIXA O TAPA: 
 
Ha de tenir els encaixos adients perquè una vegada col·locada no es pugui desplaçar lateralment. 
Ha de tenir un mecanisme de fixació a la canal, accionat amb un cargol d’acer inoxidable. 
Ha de portar una marca que identifica la classificació segons UNE-EN 124: 
 
- A 15:  zones de vianants 
- B 125:  voreres, zones de vianants i zones d’estacionament de vehicles 
- C 250:  vorals i cunetes de carreteres o carrers 
- D 400:  zones de trànsit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles 
- E 600:  zones de trànsit de vehicles pesats 
- F 900:  zones amb càrregues molt grans 
El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col·locada compleixen les condicions 
de la UNE-En 124. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 
 
 
 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB25400,BFB26400. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a 
temperatures fins a 45°C, amb unions soldades o connectats a pressió. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya 
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un 
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o 
de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni 
d'altres defectes. 
 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 
 
- Referència del material, PE 32 
- Diàmetre nominal 
- Gruix nominal 
- Pressió nominal 
- UNE 53131 
- Identificació del fabricant 
- Any de fabricació 
Tot en aquest mateix ordre. 
Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat baixa + negre de fum 
Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 
Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització (T = Temperatura d'utilització, Pn = Pressió 
nominal): 
- 0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
- 20°C < T <= 25°C:  0,75 x Pn 
- 25°C < T <= 30°C:  0,56 x Pn 
- 30°C < T <= 35°C:  0,44 x Pn 
- 35°C < T <= 40°C:  0,36 x Pn 
Índex de fluïdesa: <= 1 g/10 min (segons UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg) 
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Resistència a la tracció:  >= 10 MPa 
Allargament al trencament:  >= 350% 
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 
Temperatura de treball:  <= 40°C 
Coeficient de dilatació lineal:  0,2 mm/m °C 
Llargària:  Rotlles <= 100 m 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
 
 
 
+-------------------------------------+ 
¦ Pressió nominal ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦    tub (bar)    ¦   a 20°C (mm)     ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦       4         ¦      10,5         ¦ 
¦       6         ¦      19           ¦ 
¦      10         ¦      30           ¦ 
+-------------------------------------+ 
 
Gruix de la paret i pes: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦      ¦    PN 4 bar    ¦    PN 6 bar    ¦    PN 10 bar    ¦ 
¦------¦----------------¦----------------¦-----------------¦ 
¦  DN  ¦  Gruix ¦ Pes   ¦  Gruix ¦ Pes   ¦  Gruix ¦ Pes    ¦ 
¦ (mm) ¦  paret ¦(kg/m) ¦  paret ¦(kg/m) ¦  paret ¦(kg/m)  ¦ 
¦      ¦  (mm)  ¦       ¦  (mm)  ¦       ¦  (mm)  ¦        ¦ 
¦------¦--------¦-------¦--------¦-------¦--------¦--------¦ 
¦  16  ¦    -   ¦   -   ¦   2,0  ¦  0,15 ¦   2,2  ¦ 0,2    ¦ 
¦  20  ¦    -   ¦   -   ¦   2,0  ¦  0,2  ¦   2,8  ¦ 0,3    ¦ 
¦  25  ¦   2,0  ¦  0,25 ¦   2,3  ¦  0,2  ¦   3,5  ¦ 0,4    ¦ 
¦  32  ¦   2,0  ¦  0,3  ¦   2,9  ¦  0,4  ¦   4,4  ¦ 0,7    ¦ 
¦  40  ¦   2,4  ¦  0,5  ¦   3,7  ¦  0,7  ¦   5,5  ¦ 1,1    ¦ 
¦  50  ¦   3,0  ¦  0,7  ¦   4,6  ¦  1,0  ¦   6,9  ¦ 1,5    ¦ 
¦  63  ¦   3,8  ¦  1,0  ¦   5,8  ¦  1,4  ¦   8,6  ¦ 2,1    ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
 
Toleràncies: 
- Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta: 
+---------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦ Tolerància ¦ Ovalació absoluta     ¦ 
¦  (mm)  ¦   màxima   ¦-----------------------¦ 
¦        ¦  DN (mm)   ¦   Tub   ¦     Tub     ¦ 
¦        ¦            ¦  recte  ¦  enrotllat  ¦ 
¦--------¦------------¦---------¦-------------¦ 
¦   16   ¦   + 0,3    ¦  ± 0,4  ¦    ± 1,0    ¦ 
¦   20   ¦   + 0,3    ¦  ± 0,4  ¦    ± 1,2    ¦ 
¦   25   ¦   + 0,3    ¦  ± 0,5  ¦    ± 1,5    ¦ 
¦   32   ¦   + 0,3    ¦  ± 0,7  ¦    ± 2,0    ¦ 
¦   40   ¦   + 0,4    ¦  ± 0,8  ¦    ± 2,4    ¦ 
¦   50   ¦   + 0,5    ¦  ± 1,0  ¦    ± 3,0    ¦ 
¦   63   ¦   + 0,6    ¦  ± 1,3  ¦    ± 3,8    ¦ 
+---------------------------------------------+ 
 
     - Gruix de la paret: 
 
+------------------------------------+ 
¦ Gruix nominal ¦ Tolerància màxima  ¦ 
¦    e (mm)     ¦       (mm)         ¦ 
¦---------------¦--------------------¦ 
¦     2,0       ¦      + 0,4         ¦ 
¦  2,2 - 3,0    ¦      + 0,5         ¦ 
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¦  3,5 - 3,8    ¦      + 0,6         ¦ 
¦  4,4 - 4,6    ¦      + 0,7         ¦ 
¦  5,5 - 5,8    ¦      + 0,8         ¦ 
¦     6,9       ¦      + 0,9         ¦ 
¦     8,6       ¦      + 1,1         ¦ 
+------------------------------------+ 
 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-131. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser 
<= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 53131:1990 Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y 
métodos de ensayo 
 
*UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones 
enterradas de distribución de combustibles gaseosos. Características y métodos de ensayo. 
 
 
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWB2505,BFWB2605. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, 
etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o 
xarxa a la qual pertanyin. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser 
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
 
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYB2505,BFYB2605. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir 
les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG23 - TUBS RÍGIDS METÀL·LICS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal. 
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S’han contemplat els següents tipus de tubs: 
- Tubs d’acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment. 
Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors 
o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 
 
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG32 - CABLES DE COURE DE 450/750 V 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Cables unipolars amb conductor de coure, amb aïllament i sense coberta, de 450/750 V de tensió 
assignada, per a instal.lacions fixes. 
S’han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables amb aïllament de policlorur de vinil (PVC): 
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació H07V-K 
- Cables rígids (classe 1 segons UNE 21022) de designació H07V-U 
- Cables rígids (classe 6 segons UNE 21022) de designació H07V-R 
- Cables amb aïllament a base de material termoplàstic amb baixa emissió de fums i gasos corrosius: 
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació ES07Z1-K (AS) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya 
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un 
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o 
de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i 
UNE 21-022. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el 
mateix diàmetre. 
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089. 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)): 
 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5 - 6¦10 - 16¦25 - 35¦50 - 70¦95 - 120¦150¦185¦240¦  ¦ 
¦------------¦---¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦---¦---¦---¦--¦ 
¦Gruix (mm)  ¦0,7¦  0,8  ¦  1,0  ¦  1,2  ¦  1,4  ¦  1,6   ¦1,8¦2,0¦2,2¦  ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
 
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat) 
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC: 
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1 aplicada al 
voltant del conductor. 
Temperatura de servei (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instal.lació fixa) 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS): 
 
L’aïllament ha d’estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de fums, 
gasos tòxics i corrosius, del tipus TIZ1, segons les especificacions de la norma UNE 211002. 
Temperatura de servei (T): -40ºC =< T =< +70ºC (instal.lació fixa). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
- Secció nominal 
- Llargària de la peça 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
*UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 
 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los 
cables eléctricos. 
 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
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CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC: 
 
UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o 
iguales a 450/750V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas. 
 
 
 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS): 
 
UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto 
termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para 
instalaciones fijas. 
 
 
BGD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
BGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD22230. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa) o 
quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superficie i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra. 
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, mitjançant una placa 
i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2. 
 
ACER: 
 
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les especificacions 
de la UNE-EN ISO 1461. 
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha de tenir 
taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista. 
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa. 
Toleràncies: 
 
- Gruix:  - 0,1 mm 
- Superfície útil:  - 0,01 m2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de 
hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW2 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de 
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre 
de canal o d'un metre de safata. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES 
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ 
A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD2000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a 
plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de 
connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BH6 - MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
BH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Llums d'emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues hores 
d'autonomia, com a màxim. 
S'han de considerar els tipus de làmpades següents: 
- Incandescència 
- Fluorescència 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra, limitador 
de descàrrega, portalàmpades i regleta de connexions. 
El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats per a les 
entrades de conductors elèctrics. 
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició 
prevista, han de ser autoextingibles. 
No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant. 
Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància. 
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables. 
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 
Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives. 
Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h. 
Potència nominal: 
+----------------------------------------------+ 
¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència  ¦ 
¦--------------¦---------------¦---------------¦ 
¦Flux (lumens) ¦ de 120 a 175  ¦de 175 a 300   ¦ 
¦--------------¦---------------¦---------------¦ 
¦Potència (W)  ¦    <= 12      ¦    <= 8       ¦ 
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+----------------------------------------------+ 
Tensió nominal d'alimentació:  230 V 
Freqüència:  50 Hz 
Superfície il·luminada (m2): 
+----------------------------------------------+ 
¦Tipus          Incandescència ¦Fluorescència  ¦ 
¦--------------¦---------------¦---------------¦ 
¦Flux (lúmens) ¦ de 120 a 175  ¦de 175 a 300   ¦ 
¦--------------¦---------------¦---------------¦ 
¦S (m2)        ¦    >= 28      ¦   >= 60       ¦ 
+----------------------------------------------+ 
 
Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20062): >= 1 h 
Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20324): IP-223 
Aïllament (REBT): Classe II A 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
 
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Grau de protecció 
- Número de model o referència tipus 
- Potència nominal 
- Duració funcionament 
Els fluorescents han d'anar marcats segons la UNE_EN 60-968: 
- Marca d'origen 
- Tensió nominal 
- Potència nominal 
- Freqüència nominal 
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155: 
- Nom del fabricant 
- Referència 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios. 
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones. 
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de 
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento. 
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación. 
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación. 
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. 
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990) 
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores). 
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UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en 
corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad. 
UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas 
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad (versión oficial EN 60925: 1991). 
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de 
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento. 
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de 
fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento. 
 
FLUORESCÈNCIA: 
 
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de 
fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento. 
 
 
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
BHM1 - COLUMNES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHM1DP01,BHM1DP02. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i coronament 
sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 
Ha de ser de xapa d'acer de qualitat mínima S 235 JR (UNE_EN 10025). 
La xapa ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, 
incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 
S'han d'excloure les peces que tinguin reduccions del gruix de xapa > 0,2 mm i que afectin més d'un 
2% de la superfície total. 
El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o 
cendres apreciables visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria: 
 
 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Dimensions (mm) ¦        300x300x6          ¦  400x400x10  ¦ 
¦----------------¦---------------------------¦--------------¦ 
¦Alçària (m)     ¦ 2,5  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  8   ¦  10   ¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
 
 
Pern d'ancoratge d'acer F 1115 (UNE 72-402 i UNE 36-011):  M24 x 500 mm 
Dimensions dels registres i de les portes:  Segons UNE 72-402 
Dimensions de la subjecció dels llums:  Segons UNE 72-402 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5% 
Gruix de la capa de zinc (Reial Decret 2531/18.12.85):  > 200 g/m2 
Gruix mínim de la paret de la columna:  Segons Ordre MIE 19512/11.7.86 
Si és de forma troncocònica: 
 
- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3% 
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Toleràncies: 
- Alçària, columnes amb soldadura longitudinal: ± 0,6%, ± 25 mm 
- Alçària, columnes sense soldadura longitudinal: ± 0,6%, ± 50 mm 
- Rectitud: ± 3%, 3 mm/m 
 
 
 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 
Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb un distintiu de la marca i número d'identificació. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre, por el que se aprueban las Especificaciones técnicas de 
los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o 
fabricados con acero u otros materiales ferreos y su homologación por el ministerio de industria y 
energía. 
Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento las 
especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (baculos y columnas de alumbrado exterior) y 
su homologación por el Ministerio de Ind. y Energ. 
Orden de 11 de julio de 1986 sobre especificaciones técnicas que deberán cumplir los candelabros 
metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) 
*UNE 72402:1980 Candelabros. Dimensiones y tolerancias. 
 
 
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHWM1000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o 
elements de control, regulació o encesa d’instal·lacions d’il·luminació. 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE 
AMBIENTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BRI00007,BRI00001,BRI00002,BRI00003,BRI00004,BRI00005,BRI00006,BRI00009,BRI00010,BRI00
011,BRI00012,BRF46763,BR3P1X13,BR3P1310,BR44D6Q1,BR4CF110. 
 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIC - FACULTATIVES D’OBRA NOVA DE JARDINERIA: 
CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS SIMPLES 
 
PARCS I JARDINS, INSTITUT MUNICIPAL 
 
 
1. PREÀMBUL  

1.1. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 
1.2. NORMATIVES D’APLICACIÓ 
1.3. SOSTENIBILITAT 

 
2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SERVEIS 

2.1. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
2.2. SERVEIS DEL PRESENT PLEC 

 
3. CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS SIMPLES 
    3.1. PRESCRIPCIONS GENERALS  
    3.2. MATERIALS 

3.2.1. AIGUA DE REG  
3.2.2. SÒLS, ADOBS I ÀRIDS 

3.2.2.1. TERRES I SUBSTRATS  
3.2.2.2. FERTILITZANTS I ESMENES 
3.2.2.3. ENCOIXINAMENTS  
3.2.2.4. MATERIALS PER A HIDROSEMBRES  

3.2.3. PRODUCTES PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS  
3.2.4. MATERIALS COMPLEMENTARIS 

3.2.4.1. ASPRES, VENTS I PROTECTORS  
3.2.4.2. REIXES D’ESCOSSELLS  
3.2.4.3. TUBS D’AIREACIÓ, GEOTÈXTILS, ETC.  
3.2.4.4. JARDINERES 
3.2.4.5. RÈTOLS  

3.2.5. MATERIAL VEGETAL 
3.2.5.1. QUALITAT GENERAL  
3.2.5.2. ARBRES  
3.2.5.3. PALMERES  
3.2.5.4. CONÍFERES 
3.2.5.5. ARBUSTOS  
3.2.5.6. PLANTES ENFILADISSES 
3.2.5.7. PLANTES ENTAPISSANTS I HERBÀCIES PERENNES 
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3.2.5.8. PLANTES DE TEMPORADA  
3.2.5.9. PLANTES AQUÀTIQUES 
3.2.5.10. PLANTES CRASSES 
3.2.5.11. GESPES I PANS D’HERBA  
3.2.5.12. LLAVORS  
3.2.5.13. BULBS I SIMILARS  

3.3. MÀ D’OBRA  
 
4. CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES PARTIDES D'OBRA (veure plec al 
capitol FR) 
 
5. CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE CONTROL D’OBRA I SEGURETAT 
 

5.1. REPLANTEIG GENERAL  
5.2. DIRECCIÓ D'OBRA  
5.3. SEGURETAT I HIGIENE  
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PLEC DE CONDICIONS TECNIC- FACULTATIVES D’OBRA NOVA DE JARDINERIA 
 
 
1. PREÀMBUL 
    
1.1. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 
 
El present Plec de Condicions Tècnic - Facultatives d’Obra Nova de Jardineria ( que a partir d’ara es 
denominarà amb les sigles PCONJ), té per objecte establir a través de preceptes, normes  i consells, 
les condicions, processos i qualitats mínimes a acomplir en els subministres, obres, plantacions i 
qualsevol altre treball necessari per a l’execució d’un Projecte d’Obra Nova de Jardineria. 
 
1.2. NORMATIVES D’APLICACIÓ 
 
En general, seran d’aplicació obligatòria aquelles Disposicions Legals que amb caràcter superior al 
PCONJ, estableixi la legislació vigent al moment present i aquelles que en el futur puguin establir-se, i 
que afectin la naturalesa del PCONJ en funció del lloc del territori a on s’hagi de desenvolupar el 
Projecte i en particular, les que es relacionen tot seguit: 
• UNE 
• Plec General d’Obra i Urbanització 
• Normes Tecnològiques de l’Edificació 
• Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme 
• Ordenança de zones Naturals i Espais Verds de l’Ajuntament de Barcelona  
• Lleis, regles i normativa en general sobre Seguretat i Higiene en el treball . 
• Altres Disposicions Legals en general, que no quedin aquí assenyalats i siguin d’obligat  

acompliment per l’execució d’un Projecte d’Obra Nova de Jardineria. 
• Així com el Plec de Condicions Particulars i/o Específiques que cada projecte pugui contenir. 
 
1.3. SOSTENIBILITAT 
 
Els conceptes expressats en l’Objecte del PCONJ, hauran d’acomplir les Disposicions Legals, 
Normatives, i Consells que sobre Sostenibilitat i de Protecció i  respecte medi ambiental vigents en el 
moment present i els que puguin aparèixer en el futur que afectin als territoris objecte de cada 
Projecte d’Obra Nova de Jardineria que depengui d’aquest PCONJ, així com les Disposicions Legals, 
Normes  i Recomanacions específiques que es puguin assenyalar en cada apartat del present 
PCONJ, i també els que al respecte es tinguin en compte al Plec de Condicions Específiques de cada 
projecte. 
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2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SERVEIS 
    
2.1. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
S’entén com a àmbit d’actuació del pressent PCONJ, aquells espais, accions i materials definits en un  
Projecte d’Obra Nova de  Jardineria, excloent-hi aquelles parts o elements constructius  o no, que 
trobant-se en una posició perímetral o incloses dins la superfície objecte de l’esmentada Obra Nova  
de Jardineria, per la seva naturalesa, no formin part expressa de l’esmentat projecte. 
 
En particular queden afectes al present PCONJ, tots aquells projectes que hagi d’elaborar i/o realitzar 
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, i tots aquells Projectes que desenvolupant-los un/s 
tercer/s, hagin d’ésser recepcionats per Parcs i Jardins de Barcelona Institut Municipal, en l’àmbit i 
Disposicions Legals que regeixin i afectin  en cada moment el funcionament d’aquest Institut. 
 
2.2. SERVEIS DEL PRESENT PLEC 
 
El present Plec (PCONJ), de banda les definicions, orientacions, recomanacions i prescripcions 
recollides en els seus capítols 1 i 2, ofereix prescripcions, normes i recomanacions sobre les 
Condicions i Característiques dels Elements Simples (capítol 3), i sobre les Condicions i 
Característiques Tècniques de les Partides d’Obra (capítol 4, veure plec al capitol FR).   
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3. CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS SIMPLES 
 
3.1. PRESCRIPCIONS GENERALS 
 
 3.1.1. Definició i característiques tècniques generals dels elements simples. 
 3.1.2. Transport. 
 3.1.3. Embalatges i proteccions durant el transport i per la càrrega i descàrrega  
                    de l’element simple. 
 3.1.4. Documentació. 
 3.1.5. Inspecció, assaig i examen. 
 3.1.6. Reposició. 
 3.1.7. Emmagatzematge. 
 
3.1.1. 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 Plec de Condicions. 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. 
 
3.1.2. 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 aquest 
dos factors. 
 
3.1.3. EMBALATGES I PROTECCIONS DURANT EL TRANSPORT I LA CÀRREGA I DESCÀRREGA 
DEL 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 del element per tal que aquest es 
mantingui íntegra en les seves qualitats. Es preferiran en general aquells embalatges i proteccions 
constituïts amb materials no perjudicials per al medi ambient ni per la seva fabricació, manipulació i 
preferentment reciclables . 
 
3.1.4. 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. 
                                                                                                    
3.1.5. INSPECCIÓ, ASSAIGS I EXAMEN 
 
Correspon a la Direcció Facultativa de l’Obra, la inspecció, assaigs i examen, per la seva acceptació o 
rebuig dels elements simples. 
 
En general, els elements simples hauran de reunir les següents condicions: 
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• Ajustar-se a les especificacions d’aquest Plec de Condicions en les parts generals   i en  aquelles 
que particularment li siguin afectes. 

• Esser examinats per la Direcció Facultativa de l’Obra.  
 
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’s  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. 
 
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. 
 
3.1.6. REPOSICIÓ 
 
Els materials que no han sigut acceptats per la Direcció Facultativa de l’Obra en el moment de la 
recepció o examen o durant el període de garantia, hauran d’ésser substituïts per altres, a càrrec del 
contractista, que si puguin ésser acceptats, sotmetent-se al mateix procés de valoracions per part de 
la Direcció Facultativa de l’Obra, que l’element simple  al que substitueixen.  
 
3.1.7.  EMMAGATZEMATGE 
 
Els elements simples s’hauran de 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 de 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. 
 
3.2. MATERIALS 
 
3.2.1. AIGUA DE REG 
 
A.- ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Subministrament d’aigua per a reg en jardineria. 
 
B.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL  MATERIAL 
 
B.1. CONDICIONS GENERALS 
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L’aigua destinada per a reg de les plantacions en jardineria ha de tenir unes característiques de 
qualitat que no siguin limitant del desenvolupament dels vegetals que s’hagin d’implantar, no 
provoquin efectes de degradació de les condicions del sòl i que no siguin perjudicials per a la salut del 
personal laboral i usuaris de l’espai verd. 
 
Les característiques de l’aigua subministrada per a reg a un determinat espai verd al llarg del temps 
han d’ésser similars (han de trobar-se dins dels marges que la caracteritzen). 
 
B.2.- ORIGEN DE L’AIGUA PER A REG 
 
El subministrament d’aigua per a reg pot ser de dos orígens principals: 
• Aigua de la xarxa de distribució d’aigua potable. Aquesta aigua pel seu ús públic es sotmesa a 

uns controls de potabilitat que estan reglamentats fins el moment present pel Decret 1138/1990 
del 14 de setembre hi han d’acomplir unes condicions específiques per considerar-les aptes pel 
consum humà. 

• Altres orígens com són les de fonts, mines, pous, aigües residuals depurades, etc… Aquestes no 
necessàriament estan sotmeses a control periòdics pels organismes públics. L’ús d’aigües 
residuals depurades es troba regulat segons Decret 252/82 art. 3 del D.O.C. i a l’estat Espanyol 
segons la llei d’aigües 29/1985 tit. V, Cap. III, Art. 101 i en el Reial Decret 849/86. Tit III, Cap III, 
Art. 272 i 273. A Catalunya, a l’espera de la normativa a l’estat cal seguir els criteris que es troben 
reflexats en la monografia “Prevenció i risc sanitari derivat de la reutilització d’aigües residuals 
depurades com a aigües de reg” de la Direcció General de Salut Pública, Departament de Sanitat 
i Seguretat Social de la generalitat de Catalunya de 1994. 

 
B.3. QUALITAT DE L’AIGUA PER A REG 
 
Consideracions prèvies. La concreció dels nivells de qualitat dels diferents paràmetres que 
caracteritzen un aigua no es dedueixen solament a adonar uns valors recomanats o admesos si no 
que cal tenir en compte factors com el tipus de cultiu, de sòl, les pràctiques de conreu, temperatures 
de la zona i les dosis i freqüències de reg . 
 
Paràmetres indicadors de la qualitat de l’aigua per a reg: 
 
Per avaluar la qualitat de l’aigua per a reg és necessari els nivells d’un seguit de paràmetres bàsics. 
En casos especials com és l’ús de l’aigua per a reg localitzat o aigües que no són de la xarxa caldrà 
tenir en compte altres aspectes. 
 
Paràmetres a determinar: 
• pH 
• conductivitat elèctrica a 25 º C 
• carbonats 
• bicarbonats 
• clorurs 
• sulfats 
• calci 
• magnesi 
• sodi 
• bor 
 
Índex a determinar: 
• Contingut en sals (gr/l) 
• SAR (relació d’absorció de sodi) 
• Carbonat de sodi residual 
• Duresa 
 
Paràmetres a determinar en aigües d’origen diferent a la xarxa d’aigua potable: 
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A més dels especificats en l’apartat anterior cal determinar tots aquells paràmetres que puguin 
constituir un perill per a la salut humana i animal i representar una possible via de contaminació i 
alteració de les condicions del sòl. 
 
El referent per aquestes determinacions serà, fins que no hi hagi una legislació al respecte, el 
recomanat en la monografia de 1994 “Prevenció del risc sanitari derivat de la reutilització d’aigües 
residuals depurades com a aigües de reg”. 
 
Qualificació de l’aigua: 
 
pH 
 
Valors que s’apartin de 6 a 8’5 és un índex adient de detecció d’anomalies com contaminacions 
industrials,  sodificació, etc. 
 
Conductivitats elèctrica i contingut total en sals. 
 
Expressada en dS/m i mg/l 
 
Es considerarà que un aigua no es apta pel reg en jardineria quan els seus valors de conductivitat 
elèctrica superin els 4 dS/m o els 2.500 mg/l. 
 
Total l’aigua que tingui valors de conductivitat superiors a 1,5-2 dS/m o 1000 mg/l s’ha de considerar 
que comporta perill de salinització del sòl i que no es recomanable la seva utilització en reg per 
aspersió. 
 
SAR ( relació d’absorció de sodi) 
 
L’increment d’aquest índex indica augment de problemàtica per sodificació del sòl i danys a les 
plantes. No ha de ser superior a 15 
 
Aquest índex s’ha de considerar conjuntament amb el de la salinitat ja que quan més alta és la 
salinitat els valors d’índex del SAR admesos són més baixos pel que ens hem de basar en el 
diagrama de les normes Riverside. 
 
Índex de carbonat de sodi residual. 
 
Expressat en meg/l. 
 
Les aigües es classifiquen en : 
• Bona:     de 0 a 1,25 mep./l 
• Regular:    de 1,25 a 2,5 
• No recomanable pel reg:   més de 2,5 meq.l. 
 
Duresa:  
 
Expressada en graus higromètrics francesos: 
 

Tipus    Graus higromètrics 
• Molt dolça       menys de 7 
• Dolça       de 7 a 14 
• Mitjanament dolça      de 14 a 22 
• Mitjanament dura      de 22 a 32 
• Dura       de 32 a 54 
• Molt dura       més de 54 
 
Les aigües molt dures son poc recomanables per a sòls forts i compactats 
 
Bor 
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Els nivells admesos de bor estan en funció de la sensibilitat dels conreus a aquest element. 
• Cultius molt sensibles  de 0,3 a 1 ppm de B 
• Cultius tolerants   de 1 a 2 ppm de B 
• Cultius molt tolerants  de 2 a 4 ppm de B 
 
No es aconsellable utilitzar aigües que superin els 2,5 mg/l. 
 
Clor 
 
No  recomanable que superi els 0,5 g/l 
 
Sodi 
 
No  recomanable que superi els 0,2-0,3 gr/l 
 
Sulfat 
 
Risc de corrosió de les xarxes de conducció amb ciment quan els valors superin els 300 - 400 mg/l. 
 
C.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
C-1- Subministrament: 
 
Mitjançant xarxa de reg 
Mitjançant cisternes 
 
C-2- Emmagatzematge: en cisternes, dipòsits soterrats, dipòsit a l’aire lliure, etc. 
 
L’estanqueitat i característiques dels materials de les conduccions, dipòsit i mitjans de transport amb 
cisterna ha d’ésser tal que les condicions de l’aigua en els punts de consum no hagi sofert alteracions 
respecte al seu origen. 
 
En cas de dipòsits de formigó o  ciment cal desestimar les aigües dels primers omplerts dipòsit per 
possible contaminació. 
 
D.- UNITATS D’AMIDAMENT 
 
Litres (1), metres cúbics ( m3), Hectolitre (Hl) 
 
E.- NORMA D’OBLIGAT ACOMPLIMENT: 
 
Les que s’especifiquen en el redactat d’aquest document. 
 
 
3.2.2. SÒLS, ADOBS I AFINS. 
 
3.2.2.1. TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA. 
 
A.- 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 a la nutrició mineral de les plantes. 
 
B.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL. 
 
B.1. TERRES 
 
Material sòlid, natural i de constitució fonamentalment mineral que per les seves característiques 
físiques, químiques i biològiques constitueix un medi adient per  la implantació i desenvolupament de 
les plantes. 
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B.1.1. TERRA ADOBADA GARBELLADA. 
 
Sinònim: Terra de jardineria. 
 
Terra garbellada que ha estat preparada i esmenada per la plantació directa dels vegetals del jardí. 
 
Característiques: 
• Textura: franca o franca arenosa. 
• Exempta de materials amb una granulometrìa superior als 14 mm. 
• pH: entre 6,5 i 7,5 
• Conductivitat elèctrica com a màxim de 2 dS/m (extracte de pasta saturada) 
• Carbonat càlcic inferior al 10% pes sec 
• Matèria orgànica oxidable entre 3 i 6 %.pes sec 
 
Han d’estar lliures de patogens, males herbes i contaminats que puguin afectar negativament al 
desenvolupament de les plantes. 
Cal especificar el tipus i nivells d’adob o enriquiment que s’hagi afegit. 
 
B.1.2. TERRA DE REBAIX. 
 
Terra extreta d’un terreny com a conseqüència de la realització d’obres d’infrastructura, habitatges o 
moviments de terres necessaris i que consta de la part superficial fèrtil i el subsòl o únicament del 
subsòl de com a màxim una profunditat d’un metre. En cas d’extraccions d’un profunditat superior 
caldrà el vist i plau de la direcció facultativa prèvia inspecció “in situ” o d’una mostra representativa del 
total lliurada amb 48 d’antelació. No s’admetran terres extretes de zones boscoses o camps de 
conreu que no siguin afectades per la necessitat de realitzar-hi obres. 
 
Aquestes terres s’utilitzaran per aconseguir un modelat específic del terreny en la realització del jardí 
o convenientment esmenades  per plantar-hi sempre que acompleixin les condicions de l’apartat 
B.1.1. 
 
Característiques: 
• Textura: Franca, franca arenosa, franca llimosa, franca argilosa. 
• Exempta de residus d’obra. 
• Lliure de materials superiors als 76 mm. Els superiors als 2 mm no superaran el 10 % del pes 

total. 
• pH entre 5,5 i 8,5 
• Conductivitat elèctrica inferior als 4 dS/m. 
• Exempta de patogens, contaminats i males herbes que puguin afectar els desenvolupament dels 

vegetals. 
 
B.2. SUBSTRATS. 
 
Materials sòlids, naturals o artificials de degradació lenta o nul·la que sòls o barrejats posats dins d’un 
contenidor o en el sòl permet l’establiment del sistema radical i el suport de les plantes. 
 
Els substrats que es detallen a continuació són els d’ús més corrent. Encara que es detallen les 
característiques de diferents materials simples utilitzats sols o barrejats comunment com a substrats 
solament s’acceptarà com a substrat per les finalitats d’aquest plec de condicions les formulacions a 
base de barreges de diferents materials que garanteixin per les seves característiques, principalment 
de retenció i alliberament d’aigua, la vida de plantes en contenidor que no disposen de reg 
automatitzat. 
El substrat torba serà substituït, sempre que sigui possible per materials similars com compost o fibra 
de coco. 
 
 
 
 
B.2.1. TORBA. 



Projecte constructiu d'un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió dels 
barris de la Bordeta i Magraners de Lleida 

 

43 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
Material orgànic provenien dels dipòsits de restes de molses i altres plantes en estat de semi 
descomposició que es formen en zones d’alta pluviometria i ambient generalment  fred. 
 
Es classifiquen segons el seu origen ( de molses generalment de Sphagnum, de juncàcies o altres 
plantes), grau de descomposició (des de H3 fins H10 de menys a més grau de descomposició) i 
contingut en sals (oligotròfiques, mesotròfiques i eutròfiques). 
 
S’utilitzaran les anomenades torbes roses d’origen de molses de Spahgnum, lleugerament 
descompostes i oligotròfiques (baix contingut en sals) i que han de tenir les següents característiques: 
• Humitat: màxim 53 % ( respecte a pes total) 
• pH entre .3 i 5 
• Conductivitat elèctrica: menor de 0,5 dS/m (en extracte 1:2 volum) 
• Espai porós total: 80-90 % volum. 
• Porositat d’aireació: 23-35 % volum. 
• Densitat aparent: menor de 0,15 gr/cc ( pes sec) 
 
B.2.2. ESCORCES 
 
Material que s’obté a partir de l’escorça d’arbres generalment pi que es tritura i es composta i que 
s’utilitza barrejat amb altres per  plantar. 
 
Característiques: 
• Humitat: màxim 45 % (respecte a pes total) 
• Densitat aparent: entre 0,15 i 0,25 gr/cc segons augment del tamany de partícula. 
• Espai porós total: 65-85 % volum. 
• Porositat aireació a 20 cm c. a. : 20-45 % volum. 
• pH entre 6 i 7. 
• Conductivitat: menor de 1 dS/m 
 
B.2.3. SORRES  
 
Material obtingut de la degradació de granit o altres de naturalesa silicea integrat per materials de 
diferent granulometria grollers i fins. 
 
Característiques 
• Textura: sorrenca. 
• Granulometria. La major part de les partícules entre 0,2 i 2 mm  
• pH: 6-7 
• Conductivitat elèctrica:  menor 1dS/m 
• Lliure de carbonat càlcic 
• Densitat aparent: 1,4-1,6 g/cc 
• Porositat total: 35-40 % 
• Porositat d’aireació: mínim 25 % 
 
B.2.4. COMPOST 
 
Material ric en humus obtingut per el compostatge de restes vegetals de fulles, troncs i altres restes 
d’origen vegetal que es pot utilitzar per la preparació de substrat barrejat amb altres materials. 
 
Característiques 
• Humitat: 20-30 % 
• pH 6,5-7,5 
• Conductivitat elèctrica: menor de 2 dS/m 
• Relació C/N: 10-20  
 
 
 
B.2.5.- SUBSTRAT PER A JARDINERES. 
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Material obtingut per la barreja de diferents materials com torba, escorces, sorra, terra, etc. En les 
plantacions en contenidor es farà servir la següent composició: 
• Terra de jardí (terra garbellada) de textura franca - arenosa ( 70% del volum) 
• Matèria orgànica vegetal (compost, torba, escorces fermentades) fins al 30 % del volum total 
 
Característiques 
• pH: 5,5 a 7 
• Contingut en sals: màxim 2 dS/m ( en extracte pasta saturada) 
• Porositat total 50-60 % 
• Porositat d’ aireació a 20 cm c. a.: 20-35 % volum 
• Retenció d’aigua: 15-30 % volum. 
 
C.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
 
Els embalatges, etiquetes o documents que acompanyen als materials subministrats portaran la 
següent informació: 
• Contingut d’humitat % 
• Pes o volum 
• Densitat aparent 
• Granulometria  
• pH ( H2O) 
• Conductivitat. 
 
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 es podran emmagatzemar en l’obra en un termini màxim d’una setmana en un lloc net 
de residus d’obra, allunyat de sortides d’aigua i a l’ombra. 
 
D.- UNITATS D’AMIDAMENT 
 
metres cúbics ( m3), tones mètriques ( t) i quilos . 
 
E.- NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT. 
 
Per a compost: BOE nº 147 ( 20/6/1970) i BOE nº 181 (10/8/1988) 
 
 
3.2.2.2. ESMENES. 
 
A.- AMBIT D’APLICACIÓ 
 
Tots aquells productes que per la seva acció en les propietats físiques, químiques o biològiques 
milloren les condicions de fertilitat del sòl o les terres. 
 
B. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL. 
 
B.1.1. TORBA 
 
Les mateixes definides en l’apartat 3.2.2.1 
 
B.1.2. ESCORCES 
 
Les mateixes, definides en l’apartat 3.2.2.1. 
 
 
 
B.1.3.- SORRES 
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Les mateixes, definides en l’apartat 3.2.2.1. 
 
B.1.4. COMPOST 
 
Les mateixes, definides en l’apartat 3.2.2.1. 
 
B.1.5. ENCEBALL 
 
Material obtingut per la barreja de sorres o materials sorrencs ( 70 % del total) amb un 30 % de 
matèria orgànica utilitzat per a la millora de les condicions de la gespa. 
L’enceball pot estar format únicament per sorra o material sorrenc  
 
Característiques 
• Sorra o material sorrenc: el 60-70 % de granulometria entre 0,1 i 1 mm. El contingut d’argila i llim 

no superarà el 4 % del total. 
• Ha de ser silicia amb un màxim d’un 5% de carbonat càlcic. 
• Ha de estar lliure de males herbes, òrgans propagadors de males herbes, plagues i malalties. 
• La part orgànica pot ser a torba, compost o altres materials orgànics composats i lliures de 

plagues, malures, males herbes i òrgans propagadors de males herbes. 
 
B.1.6. SILICAT COLOIDAL 
 
Silicat coloidal enriquit amb fosfats que te un efecte de millora de les condicions físic químiques del 
sòl o terres. S’utilitza en la plantació d’arbres o palmeres en el moment de la plantació. 
 
Composició: 
• SiO2  38% 
• P2O5  9,5% 
 
C. CONDICIONS EMMAGATZEMATGE I SUBMINISTRAMENT. 
 
Les mateixes que en l’apartat 3.2.2.1. 
 
D.- UNITATS D’AMIDAMENT 
 
Les mateixes que les del apartat 3.2.2.1. 
 
E.NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT. 
 
 
 
3.2.2.3. ADOBS O FERTILITZANTS 
 
A. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Materials orgànics o minerals que pel seu contingut de nutrients minerals essencials per a les plantes 
asseguren una nutrició adient en el seu arrelament i desenvolupament. 
 
B. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL. 
 
B.1. ADOBS ORGÀNICS. 
 
Constituïts per material orgànic ric en NPK. Pot contenir altres nutrients i àcids húmics. 
 
Característiques 
• N orgànic: 2% o més respecte al seu pes sec. 
• La suma de N, P2O5 i K2O ha de ser com a mínim el 6% de pes total 
• Matèria orgànica: 30 % com a mínim del pes total. 
• Humitat: 35 % com a màxim del pes total. 
• C/N: entre 15 i 25. 
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B.2. ADOBS MINERALS. 
 
Materials fonamentalment minerals que es presenten en diverses formes físiques, composició 
química, solubilitat, reacció i riquesa. Incrementen o restitueixen el nivelll de nutrients minerals 
essencials al sòl, terres o substrats. 
 
B.2.1. ADOB SÒLID COMPLEX . 
 
• Equilibri: 15-15-15 o altres de característiques similars. 
• Presentació granulat 
 
B.2.2. ADOB D’ALLIBERAMENT LENT NPK PER A GESPES. 
 
• Equilibri: 20-5-8-2 o altres de característiques similars. 
• Temps d’acció: de 2 a 3 mesos segons condicions ambientals. 
 
B.2.3. ADOB D’ALLIBERAMENT LENT NPK PER ARBRES I ARBUSTS. 
 
• Equilibri: 16-8-12-2 o altres de característiques similars. 
• Temps d’acció de 4 a 11 mesos segons condicions ambientals. 
 
B.2.4. ADOB D’ALLIBERAMENT LENT NPK PER A PLANTA ANUALS I VIVAÇ. 
 
• Equilibri: 15-10-12-2 o altres de característiques similars. 
• temps d’acció de 3 a 7,5 mesos segons condicions ambientals. 
 
B.2.5. ADOB D’ALLIBERAMENT LENT NK. 
 
D’ús en plantacions on hi ha riquesa de fòsfor o s’aporten materials rics en fòsfor com son els derivat 
enriquits de silicat coloidal. 
 
• Equilibri: 1-0-0,2 

           1-0-1 
 
C. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
 
Els embalatges, etiquetes o documents comercials que acompanyen als productes han de dur la 
següent informació: 
• Pes sec o volum 
• Tipus de presentació física. 
• Composició química. 
• Riquesa en cada nutrient. 
• Equilibri entre nutrients. 
• Data d’envasat i temps recomanat d’ús. 
• L’emmagatzematge dels envasats es farà en un lloc cobert i lliure d’humitats i a l’ombra. 
 
D. UNITATS D’AMIDAMENT 
 
Quilos (Kg), litres (l), metres cúbics (m3). 
 
E. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT. 
 
Ordre ministerial del 14 de juliol de 1988 que desenvolupa el Reial Decret 72/1988 o la vigent que 
derogui aquesta en el moment d’aplicar la present normativa. 
 
 
3.2.2.4. MATERIALS PER A HIDROSEMBRES 
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L’emmagatzematge dels materials a granel es farà sota cobert i es dipositaran en un recipient net i 
inalterable o sobre una base neta, impermeable i allunyada d’humitats i de materials que puguin 
modificar la seva puresa i característiques. 
 
A. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Els materials utilitzat per dur a terme una hidrosembra poden comprendre els següents ingredients: 
barreja de llavors, coadjuvant biològic, encoixinament (mulch), esmena, fertilitzant, fixador, súper 
absorbent, additius i l’aigua. 
 
B. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ELEMENT 
 
B.1 MATERIAL VEGETAL PER A HIDROSEMBRES 
 
B.1.1 ORIGEN I OBTENCIÓ DE LES LLAVORS 
 
Les llavors sotmeses a la normativa comunitària (vegeu l’Annex III) han de procedir de cultius 
controlats pels serveis oficials corresponents i han de ser obtingudes segons les disposicions de 
Reglament Tècnic de Control i Certificació de Llavors i Plantes Farratgeres, de 15 de juliol de 1986. 
Vegeu l’apartat 3.2.5.12 LLAVORS.  
  
Algunes llavors, interessants per a situacions extremes, difícilment es troben al mercat o tenen preus 
elevats. En aquests casos, cal valorar la possibilitat de recollir amb mitjans manuals les llavors in situ 
per utilitzar-les a la barreja per a hidrosembrar. Cal tenir en compte la tipologia, els períodes de 
dormància i els tractaments pregerminatius d’aquestes llavors. Per a les hidrosembres és 
recomanable utilitzar espècies sense dormància o, com a màxim, amb dormància lleugera. Aquestes  
 
últimes germinen una part el primer any i la resta, el segon, o totes el segon any, segons les 
característiques climàtiques.  
 
B.1.2 ESPÈCIES VEGETALS APROPIADES 
 
El conjunt d’espècies vegetals que componen la barreja de llavors per a la hidrosembra han de 
satisfer les exigències següents: 
• Tenir creixement inicial ràpid. 
• Assegurar una coberta vegetal ràpida del sòl. 
• Assegurar una protecció ràpida i persistent contra l’erosió en les estacions vegetatives posteriors. 
• Tenir un sistema radical dens en profunditat i/o en superfície. 
• Tenir poques exigències de sòl, clima i manteniment. 
• Ser duradores i persistents. 
• Tenir un creixement reduït de fulles i tiges. En altituds elevades o en condicions extremes, totes 

les plantes herbàcies creixen poc. 
• Poder disposar de llavor durant les èpoques preferents de sembra i a preus assequibles. 
• Disposar de vegetació en les èpoques en les quals és més probable un risc d’erosió elevat. 
 
És preferible utilitzar llavors d’espècies autòctones i locals pròpies dels prats i herbassars de la zona 
d’actuació, tant les herbàcies com les llenyoses (arbustives i arbòries), de manera que la majoria de 
les espècies sembrades tinguin una presència perdurable. Vegeu la NTJ 07V: 1997 PLANTES 
AUTÒCTONES PER A REVEGETACIÓ. 
 
En revegetacions, especialment dins d’àrees naturals, cal avaluar l’origen autòcton de les llavors 
emprades, la composició genètica de les quals ha de ser semblant a la local. S’ha d’autenticar la seva 
procedència per tal de no contaminar genèticament la flora local. 
 
B.1.3 ESPÈCIES HERBÀCIES 
 
Les espècies herbàcies de gran recobriment són les que conformen la coberta vegetal que ha de 
reduir l’erosió superficial i per tant són les espècies recomanades per a hidrosembrar. És interessant 
incloure espècies que presentin una bona dispersió lateral mitjançant rizomes o estolons. 
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Les famílies de les espècies herbàcies més importants, utilitzades a les hidrosembres, són les 
gramínies i les lleguminoses. Les gramínies s’adapten a una gran amplitud de condicions 
edafoclimàtiques. Les lleguminoses són plantes amb un sistema radical profund que viuen en simbiosi 
amb bacteris fixadors de nitrogen. Als sòls pobres en nitrogen és interessant incloure-les a la barreja, 
preferentment inoculades amb coadjuvants biològics. Atès que les lleguminoses acostumen a ser 
plantes més agressives que les gramínies, el percentatge de les llavors de lleguminoses no hauria de 
superar el 30 % en pes del total de la barreja de llavors. No és recomanable incloure, en el cas dels 
sòls rics en nitrogen, llavors de lleguminoses a la barreja. 
 
Cal evitar que l’alçària de la coberta vegetal i l’existència d’espècies piròfites no sigui excessiva, 
sobretot en aquells llocs on el perill és molt evident, per tal de limitar el risc d’incendis. 
 
B.1.4 ESPÈCIES ARBUSTIVES I ARBÒRIES 
 
Generalment no es recomana incloure espècies arbustives i arbòries a les hidrosembres i menys 
barrejades amb les espècies herbàcies. 
 
Les llavors de plantes arbustives i plantes arbòries han de tenir una procedència ecològica semblant a 
la zona que cal implantar i han de ser autòctones. 
 
Les llavors no poden estar germinades. 
 
Les llavors de gra gros també es poden implantar prèviament amb mitjans manuals (sembra a cops). 
 
B.1.5. ESPÈCIES D’ESTABLIMENT RÀPID 
 
S’han d’incloure algunes espècies d’establiment ràpid a la barreja, plantes de ràpida germinació i de 
ràpid recobriment del sòl que ajuden a crear un microclima favorable per al desenvolupament de la 
coberta vegetal. S’ha d’evitar posar en proporcions excessives les espècies més agressives, potents 
colonitzadores, per tal de permetre l’establiment de les espècies d’instal·lació més lenta. És 
recomanable que el percentatge de les llavors d’espècies anuals d’establiment ràpid no superi el 10 
% en pes del total de la barreja de llavors. 
 
B.2. ALTRES MATERIALS 
 
B.2.1 FIXADORS 
 
Són productes, que  aplicats amb la hidrosembradora, formen una pel·lícula homogènia, elàstica i 
permeable sobre el terreny. Els fixadors són compostos formats per polibutandiens, alginats, derivats 
de cel·lulosa, derivats de midó, acetat de vinil, polímers sintètics de base acrílica, propionat de polivinil 
i d’altres. 
 
Els fixadors aplicats en les quantitats i dosis correctes han de complir les condicions següents: 
• Han de ser productes que, en ser projectats sobre el terreny, formin una capa superficial resistent 

a l’erosió i d’un espessor similar al que pugui ser afectat per aquella. 
• Han de ser no combustibles, no tòxics i biodegradables. 
• Han de ser compatibles amb altres productes que puguin reforçar o ampliar el seu camp 

d’aplicació. 
• Han de resistir les gelades. 
• Han de permetre la circulació de l’aire i el manteniment de la humitat del sòl millorant la seva 

estructura. 
• No han d’alterar els processos biològics del sòl. 
 
Els fixadors han de complir les característiques tècniques següents: 
• Ser estables a la llum del sol.         
• Ser miscibles amb l'aigua.          
• No afectar negativament la germinació i el desenvolupament de les plantes.   
• Ser preferiblement de llarga durada. 
 
B.2.2 FERTILITZANTS I AFINS 
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Sempre que l’anàlisi del sòl i la barreja de llavors no ho desaconselli, són adequats tots els fertilitzants 
minerals o orgànics, amb els continguts garantits i de descomposició lenta i gradual del nitrogen 
(adobs d’alliberament controlat) i es podran combinar amb àcids húmics. 
 
La dosi que cal aportar depèn de les característiques edafològiques del terreny, del tipus de 
manteniment i del tipus de coberta vegetal per a implantar. Aquesta dosi ha de donar resposta a les 
necessitats del primer cicle vegetatiu. 
 
Els fertilitzants minerals s’han d’ajustar a les especificacions de la legislació vigent. 
 
B.2.3 ENCOIXINAMENT (MULCH) 
 
L’encoixinament ha de ser apte per formar un micro clima que afavoreixi el desenvolupament de la 
vegetació i protegeixi la superfície del sòl dels agents externs (pluges fortes, pedregades, vent) contra 
l’erosió. Ha de poder emmagatzemar aigua i lliurar-la lentament. No pot tenir agents tòxics que afectin  
la germinació i el desenvolupament posterior de les plantes.  
 
Les funcions dels encoixinaments són les següents: 
• Protegir contra l’erosió. 
• Protegir contra l’impacte de les gotes de pluja. 
• Reduir la velocitat d’evaporació i mantenir durant més temps la humitat necessària per a la 

germinació. 
• Protegir les llavors contra l’avi fauna i la micro fauna. 
• Aportar matèria orgànica. 
• Prolongar el període vegetatiu i de sembra. 
• Conservar l’estructura superficial del sòl. 
• Moderar la temperatura. 
 
La tipologia dels encoixinaments que cal utilitzar en les hidrosembres és la següent: 
 
Encoixinaments orgànics  
 

Provenint d’activitats agrícoles 
Fenc picat, palla de cereal, fibres de fusta, trituració de soja, clofolles d’arròs o de blat de moro, 
subproductes de canya de sucre. 
 
Provenint d’activitats forestals 
Cel·lulosa, escorça d’arbres, acícules de pi, torba, restes de poda triturades, paper, serradures, 
llana excelsior de fusta. 

 
Encoixinaments inorgànics de síntesi 

 
Acetats, fibra de vidre, làtex. 

 
El tipus d’encoixinament que cal utilitzar en cada cas s’ha de seleccionar d’acord amb les 
característiques climàtiques, edafològiques i tenint-ne en compte la disponibilitat. 
 
B.2.4 COADJUVANTS BIOLÒGICS 
 
A les hidrosembres que es duen a terme en sòls pobres, i que presenten al descobert els horitzons 
inferiors del sòl, cal valorar la necessitat de potenciar la flora i la fauna microbiana autòctona i de 
millorar la textura, amb l’aplicació de coadjuvants biològics. Entre aquests es troben els inòculs de 
Rhizobium per a les lleguminoses i els productes hormonals que activen la germinació. 
 
B.2.5 ADDITIUS 
 
És possible incloure altres materials com a additius a la barreja per a hidrosembrar: colorants,  
superabsorbents, fungicides preventius, algues cianoficees i  repel·lents de microfauna o avifauna. 
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C. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Les categories de les llavors a utilitzar a les hidrosembres són les llavors certificades i llavors 
comercials. 
 
• Llavor certificada: Disposa de garantia oficial d’identitat i puresa varietal. 
• Llavor comercial: L’empresa garanteix la identitat de l’espècie i la puresa específica. 
 
El contingut dels envasos o embalatges que constitueixen un lot s’ha d’identificar mitjançant una 
etiqueta oficial o per una impressió inesborrable sobre l’envàs que contingui les dades que han de 
figurar en l’esmentada etiqueta. Les etiquetes oficials han de ser expedides o autoritzades per 
l’organisme oficial responsable. 
 
Les llavors sotmeses al Reglament Tècnic de Control i Certificació  han de ser subministrades en 
envasos precintats, fàcilment identificables i amb les indicacions referides al Reglament Tècnic per a 
cada categoria retolades de forma clara. 
 
Les etiquetes oficials, en el cas de llavors certificades, han d’incloure com a mínim les dades 
següents: 
 
• Encapçalament amb les sigles Espanya i menció de l’organisme oficial responsable. 
• La inscripció: Regles i normes CEE. 
• Número de referència del lot i número de l’etiqueta. 
• Espècie indicada, amb el seu nom botànic, que podrà citar-se en forma abreujada i sense els 

noms dels autors. 
• Varietat indicada. 
• Categoria. 
• País de producció. 
• Mes i any del precintant (data de precintant) o mes i any de l’última presa de mostra oficial. 
• Pes declarat, brut o net, o nombre de llavors. 
• Puresa i % germinació 
 
En cas que s’utilitzin additius sòlids (píndoles, etc.) s’ha d’indicar la naturalesa de l’additiu i la 
proporció aproximadament entre el pes de les llavors pròpiament dit i el pes total. 
 
Per a la llavor comercial, les dades de l’etiqueta oficial han de ser les indicades per a la categoria 
certificada, amb l’excepció de la menció a la varietat, i incloent-hi el text “no certificada com a 
varietat”. També s’ha de substituir la dada “país de producció” pel de “zona de producció”. 
 
Totes les indicacions contingudes a l’etiqueta han de figurar, almenys, en la llengua oficial de l’Estat. 
 
Indicacions de les etiquetes oficials per a barreges de llavors: 
 
• Barreja de llavors per a ................... (utilització prevista). 
• Organisme oficial responsable - Espanya. 
• Número de lot. 
• Mes i any de precintant. 
• Proporció en pes dels diferents components de la barreja per espècies i/o varietats; és suficient 

mencionar  la denominació  de la barreja si  es dóna per escrit la seva composició al comprador i 
si es registra oficialment.  

 
Fóra recomanable referir també a l'etiquetatge la procedència del material, l'ecotip de procedència i 
els tractaments pregerminatius. 
 
Color de l'etiqueta oficial: 
 
• Blau per a les categories certificades i certificades de primera reproducció. 
• Vermell per a les categories certificades de reproduccions successives. 
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• Bru per a la categoria comercial. 
• Verd per a les barreges de llavors de plantes farratgeres. 
 
El precintant d'un lot de llavors consisteix en les operacions de tancament dels envasos que les conté 
i en la col·locació de les etiquetes previstes en el Reglament Tècnic de tal forma que sigui impossible 
obrir-los sense deteriorar el tancament o sense deixar senyals que mostrin l'evidència d'haver-se 
pogut alterar o canviar el seu contingut o la seva identificació. 
 
El precintant té caràcter oficial quan les operacions corresponents es realitzin oficialment o sota 
control dels Serveis Oficials de Control competents, i d'acord amb el que s’exposa en el Reglament 
Tècnic. 
 
Les anàlisis de composició de les barreges de llavors, puresa, capacitat germinativa i estat fitosanitari 
es poden sol·licitar als organismes oficials responsables. 
 
D. UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 
 
g o kg (barreja de llavors, coadjuvant biològic, encoixinament (mulch), esmena, fertilitzant, fixador, 
superabsorbent, additius).  
l (aigua). 
 
E. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
NTJ 08H: 1996 Hidrosembres. 
MAPA, Reglament Tècnic de Control y Certificación de Semillas y Plantas Forrajeras y 
modificaciones. (BOE de 15 de juliol de 1986). 
MAPA Real Decret 72/1988, de 5 de febrero, sobre fertilizantes y afines y modificaciones. (BOE de 6 
de febrer de 1988). 
 
 
3.2.3 PRODUCTES FITOSANITARIS I AFINES 
 
A. ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Característiques exigibles dels productes fitosanitaris aplicats en tots els elements vegetals, els quals 
formen part de l'obra  
 
B. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS  
 
B.1. Tots els productes utilitzats han d’estar inscrits en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis 
Plaguicides. 
 
B.2. Davant d’una determinada plaga o malaltia es seleccionaran primerament els possibles 
productes fitosanitaris biològics que existeix en el mercat 
 
B.3. Els productes fitosanitàris utilitzats han de tenir la categoria baixa en quant toxicologia humana. I 
han de presentar un mínim risc sobre la fauna. Respecte a la toxicologia de la fauna ha de ser 
preferiblement A, o com màxim B. En el cas dels herbicides a més de complir amb el citat amb 
anterioritat ,han de ser no residuals                      
             
B.4.  Els productes aplicats en la desinfecció de sòls i substrats, han de complir l’exposat en el punt 
B.3. 
 
B.5. L’elecció dels productes s’ha de tenir en compte la possible fitotoxicitat a determinades espècies 
vegetals. Si es tingués interès en una matèria activa concreta, i no estigues detallada la seva 
fitotoxicitat a l’etiqueta, es consultarà al servei tècnic del distribuïdor i/o es realitzarà prèviament una 
prova. 
 
B.6. Sempre que sigui possible no s’utilitzaran els productes que tinguin un ampli espectre d’acció, ja 
què podria ocasionar l’augment de població d’altres individus no desitjats. 
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B.7. En determinats casos s’estudiarà la utilització d’un mullant en la barreja de productes a aplicar ( 
per exemple en el tractament de plantes crasses). 
 
B.8. Tots els productes aplicats han de tenir un termini llarg de caducitat. 
 
B.9.  Quan s’hagi seleccionat el producte a utilitzar en un tractament, s’informarà prèviament a la 
Direcció Facultativa abans de l’aplicació del mateix. 
 
C. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 
 
C.1. Les empreses subministradores de productes fitosanitaris han d’estar inscrites al Registre Oficial  
d’Establiments i Serveis Plaguicides. 
 
C.2. Quan es realitza la compra d’un producte, es demanarà a l’empresa subministradora la fitxa de 
dades de seguretat. 
 
C.3. Tot producte subministrat ha de tenir la seva etiqueta en perfectes condicions, on s’especificarà 
entre altres, la toxicologia, composició, dosi, incompatibilitat amb altres matèries actives i possibles 
fitotoxicitats. 
 
C.4. Els productes hauran de subministrar-se en els seus envasos d’origen tancats i precintats. 
 
C.5. A  cadascú dels productes comprats ha de figurar la data de fabricació i de caducitat. 
 
D. UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT  
 
Els productes fitosanitaris poden venir representats en estat sòlid o líquid. 
 
En el cas de què siguin sòlids, s’utilitzaran mesures de massa. Aquestes són les següents: grams (g), 
i quilograms (KG). 
 
Les unitats de mesura dels líquids són les de volum, i són centímetres cúbics (cm3), litre (l), i hectolitre 
(Hl). 
 
En alguns casos les dosis de productes venen indicades per unitats de volum o massa per superfície. 
Sent les unitats de superfícies els metres quadrats (m2) o les hectàrees (Ha). 
 
E. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
Legislació Estatal 
 
• Ordre de M.A. de 31/1/73 sobre classificació de productes fitosanitaris per la seva perillositat 

sobre la fauna silvestre (BOE 19/3/73). 
• Ordre del M.A. de 4/12/75 que restringeix l’ús de plaguicides d’elevada persistència (clorats) 

(BOE 24/12/75) 
• Ordre 9/12/75 que reglamenta l’ús dels productes fitosanitaris per prevenir danys a la fauna 

silvestre (BOE 19/12/75). 
• Ordre de la Presidència del Govern de 29/9/76 per la qual es regula la fabricació, el comerç i l’ús 

dels productes fitosanitaris (BOE 11/10/76). 
• Reial Decret 3349/83, de 30 de novembre, pel qual s’aprova la reglamentació Tècnic - Sanitària 

per a la Fabricació, comercialització i utilització de plaguicides (BOE 24/1/84) 
• Reial Decret 2216/85, de 28 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament sobre Declaració de 

Substàncies Noves i Classificació, Envasat i Etiquetatge de Substàncies perilloses (BOE 
27/11/85) 

• Reial Decret 2430/85, de 4 de desembre, sobre aplicació de la Reglamentació Tècnic - Sanitària 
per a la Fabricació, comercialització i utilització de plaguicides ja registrats (BOE 31/12/85) 

• Ordre del M.A. de 28/2/86, relativa a la prohibició de  la comercialització i utilització de productes 
fitosanitaris que continguin certes substàncies actives, en aplicació de les Directrius 79/117 CEE 
del Consell de la Comissió de les Comunitats Europees (BOE 1/3/86) 
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• Ordre del M.A. de 7 de setembre del 1989 sobre la prohibició de comercialització i utilització de 
productes fitosanitaris, els quals contenen certs ingredients actius, en aplicació de les Directrius 
79/117/CEE del Consell de les Comunitats Europees i les seves posteriors modificacions. 

• Ordre del M.A. de 7 d’octubre de 1989, de prohibició de comercialització o utilització de productes 
fitosanitaris que contenen certs ingredients actius (BOE 13/9/989). 

• Ordre del M.A. d’1 de febrer del 1991 sobre prohibició de comercialització oi utilització de certs 
productes fitosanitaris (BOE 12/2/91) 

• Real Decret 162/1991 de 8 de febrer del 1991, pel el qual es modifica la Reglamentació Tècnic  
Sanitària per la fabricació, comercialització i utilització dles plaguicides (BOE 15/2/91). 

• Reial Decret d’11 de març, pel qual es modifica la Reglamentació Tècnica - Sanitària per la 
Fabricació, comercialització i utilització de plagicides (BOE 30/9/94). 

 
Legislació de la Generalitat de Catalunya:  
 
• Ordre del DARP de 20 de maig del 1985, per la qual el Registre oficial de Productors i 

distribuïdors de Productes i Material fitosanitari passa a denominar-se Registre Oficial 
d’Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC nº 550 de 14/6/85. 

• Ordre del DARP de 30 de setembre del 1988, pel qual es regula el funcionament del Registre 
Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC nº 1057 de 19/10/88). 

• Ordre del DARP de 3 de novembre del 1989, pel qual es prorroga el termini perquè les persones 
o empreses actualment inscrites en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides 
actualitzin la seva inscripció segons el que disposa l’Ordre de 30 de setembre del 1988 del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i pesca (DOGC nº 1225 de 29/11/1989) 

• Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals.  
• Ordre del DARP de 4 de març del 1997, pel qual es regula la formació del personal de les 

empreses d’aplicació de productes fitosanitaris i els responsables de la seva venda (DOGC 2353 
de 18/3(97). 

• Decret  149/1997, modifica la regulació del registre Oficial d’Establiments i Serveis Plagucides, 
repartint-se la seva gestió entre el DARP i el departament de Sanitat i la Seguretat Social (DOGC 
23/6/97). 

  
En cas de derogació o actualització de la normativa la darrera aprovada serà la d’obligat compliment. 
 
3.2.4. MATERIALS COMPLEMENTARIS 
 
3.2.4.1 ASPRATGES, VENTS I PROTECTORS. 
 
A. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
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. 
 
B. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 
 
Aspratge o tutor. 
 
Serà de forma recta i secció suficient per tal que tingui una inèrcia major que el tronc de la planta  a 
subjectar. 
 
Podran ser de fusta sense tractar, de fusta tractada o d’altre material no conductor per a plantacions 
en casc urbà. En plantacions on es tingui la certesa de la no existència d’instal·lacions, podran ser 
metàl·lics amb tractament antioxidant. 
 
La unió amb el tronc de l’arbre es realitzarà de forma que permeti el moviment del mateix, amb una 
tolerància màxima de 10 cm., i es farà amb material que no el malmeti per fricció. 
 
Els aspres unitaris tindran una alçada màxima de 2 m.+ la part soterrada. Alçades majors es 
solucionaran amb 3 o més aspres.  
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Vents. 
 
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. 
 
Protectors. 
 
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.     
 
C. 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. 
 
D. UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 
 
Les unitats es mesuraran en unitats de cada element complet amb els seus accessoris. 
 
E. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
No existeix normativa. 
 
 
 
 
 
3.2.4.2 REIXES D’ESCOSSELS 
 
A. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
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Destinades a la protecció dels escossells que voregen les olles de les plantacions d’arbres ubicats 
principalment en voreres, enrasant  l’escossell amb el paviment d’aquesta. S’aconsella la seva 
utilització només per raons de facilitar els pas de vianants. (Normativa d’accessibilitat) 
 
B. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 
 
S’adaptaran a la geometria de  l’escossell i tindrà una superfície mínima d’1 m2 . 
 
S’adaptaran al perímetre de l’arbre amb una franquícia  mínima  de 10 cm major que el diàmetre de 
l’arbre, i  podran ser desmuntables amb facilitat. 
 
Podran ser dels següents materials: 
• Metàl·liques de relliga d’acer galvanitzat. 
• Metàl·liques de fundició dúctil. 
• Formigó prefabricat. 
• De pedra natural. 
• De pedra artificial. 
• De fusta tractada per a la intempèrie. 
 
Independentment del material de fabricació, tindran una resistència a la flexotracció que suporti el pas 
d’una roda de cotxe sense deformar-se. 
 
En tots els casos permetran la filtració d’aigua i aireació del sòl, considerant una relació del calatge de 
buit / ple => 1. Els forats del calatge no seran majors de 9 cm2 . 
 
C. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
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. 
 
D. UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 
 
Es mesuraran per unitats de reixa d’escossell independentment del número de parts de que es 
composi cada model.  
 
E. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
La inherent als materials de fabricació. 
 
 
3.2.4.3. TUBS D’AIREACIÓ I GEOTÈXTILS. 
  
A. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Materials destinats a la plantació per a facilitar el seu posterior manteniment, garantint una millor 
distribució de l’aigua de reg, adobs i/o possibles tractaments dins el pa de terra, alhora que garantir 
una correcta aireació del mateix. 
 
 
 
 
 
 
 
B. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL    
 
Tubs d’aireació 
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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. 
 
Geotèxtils  
 
Feltres no teixits, sintètics a base de filaments de poliester, polipropilé o altres materials no 
degradables,  resistents als raigs ultraviolats i no atacables per roedors. Permetrà el pas de l’aigua 
amb una obertura eficaç de porus no major de 0,12 mm. La seva densitat serà compresa entre 90 i 
450 g/m2, essent els seus gruixos variables entre 0,5 i 4 mm. 
 
C. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
 
Es subministrarà enrotllat en bobines de pes inferior a 200 Kg. S’emmagatzemarà en local cobert i a 
temperatura ambient, en piles d’un màxim de 4 bobines. 
 
D. UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 
 
La unitat d’amidament serà el m2 considerant exclosos els solapatges propis de la seva col·locació. 
 
E. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
DIN 53857 
DIN 53857/2 
DIN 53858 
DIN 53363 
 
 
3.2.4.4. RECIPIENTS DE CULTIU FORA DE SÒL LLIURE. JARDINERES, TESTOS. 
 
A. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Objecte que ha de contenir un volum determinat de substrat, amb la finalitat de permetre el cultiu 
d’elements vegetals fora de sòl lliure. 
 
B. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL. 
 
B.1. GRANDÀRIA 
 
Dependrà de l’hàbit de creixement dels vegetals que es pretengui cultivar 
 
HÀBIT DE CREIXEMENT  PROFUNDITAT MÍNIMA DEL RECIPIENT 
 
ARBRES     100 CM. 
ARBUSTOS DE GRAN TAMANY    70 CM. 
ALTRES ARBUSTOS I ENFILADISSES    50 CM. 
VIVACES       30 CM. 
ANUALS I GESPES      20 CM. 
 
B.2. FORMA 
 
La forma del recipient podrà ser qualsevol sempre i quant: 
• Garanteixi una alçada mínima per contenir el substrat, en relació a l’hàbil de creixement dels 

vegetals a cultivar. 
• Per un cultiu convencional en recipient, tingui els forats suficients per evacuar les aigües 

gravitacionals. Exemple: en jardineres de 20-30 cm., d’ample, ha d’haver-hi un forat cada 20 cm., 
aproximadament, de 1-2 cm., de diàmetre. 
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• Garanteixi un contacte suficient entre l’aire i el substrat. 
• Permeti efectuar amb facilitat operacions de plantació i manteniment 
• No sigui deformable per un ús normal o per les forces habituals a que sigui exposat el recipient 
• Garanteixi l’estabilitat del propi recipient i dels elements que conté 
• Garanteixi la possibilitat de poder fixar i des fixar amb facilitat el recipient perquè aquest pugui ser 

fàcilment desplaçable i a l’hora garantir la seva immobilitat  
 
B.3. COMPOSICIÓ 
 
Podrà ser qualsevol que garantint l’àmbit d’aplicació, la grandària i la forma abans definida, acompleixi 
a més: 
• Estabilitat assegurada en el temps en condicions normals 
• La existència de fitotoxicitat per les plantes a cultivar 
• La inocuïtat envers les característiques físic - químiques del substrat i les aigües. 
• Les condicions d’aïllament tèrmic següents 
 
B.4. AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
Gruix mig en cm  Gruix de la terra 
    20 30 50 70 100 
5 cm    0.7 0.67 0.62 0.58 0.52  KCAL/H.M2ºC 
 
Evitar especialment la utilització de matèries que en el seu procés de fabricació, en el seu ús o en la 
seva eliminació, siguin especialment contaminants o danyoses pel medi ambient, quedant 
especialment proscrit l’ús de PVC, sense que això exclogui altres materials  que puguin  inquivir-se en 
la present apreciació. 
 
B.5. PES 
 
Haurà de ser el mínim possible per tal de: 
• Garantir l’estabilitat de les plantes que es cultivin 
• Facilitar el desplaçament del recipient tenint en compte que el seu pes en condicions normals 

d’ús, ha de poder ser transportable o desplaçable pels mitjans habituals, és a dir maquinària amb 
capacitat màxima de càrrega de 2000 Kg. 

 
C.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Serà en unitats. Dins una mateixa partida s’exigirà uniformitat. L’emmagatzematge dependrà del tipus 
de recipient per que no quedin alterades les seves característiques. 
 
D.- UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT. 
 
Per unitats. 
 
E.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Per l’enjardinament sobre cobertes veure NTE - QAA Azoteas ajardinadas. 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.4.5. RÈTOLS 
 
A.- ÀMBIT D’APLICACIÓ. 
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Hi han tres tipus bàsics de rètols: Senyalització d’espècies vegetals, senyalització per informar sobre 
normes d’ús dels espais verds i rètols informatius generals dels parcs per informar sobre horaris, 
serveis disponibles, etc…. 
 
B.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 
 
Serà de fusta, metàl·lics , pedra, formigó o ceràmica amb qualsevol de les combinacions possibles, i 
retolats segons el text o gràfic de cada ús. 
 
La fusta serà pintada, envernissada, creosetada, tractada amb sals a l’autoclau o qualsevol altre 
tractament que garanteixi una resistència a la intempèrie. 
 
Els elements metàl·lics seran resistents a la intempèrie amb qualsevol dels tractaments normalitzats o 
bé seran inoxidables per les pròpies característiques del material. 
 
La pedra podrà ser caliça o granítica de pedrera amb autorització d’explotació i certificat de 
característiques tècniques expedit per l’organisme competent. 
 
El formigó complirà les característiques tècniques especificades per a una resistència mínima de 100 
Kg/ cm 2 . 
 
La ceràmica complirà els requisits tècnics corresponents a la classificació des de terracotes fins a 
porcellanes segons el material triat per a la confecció del rètol. 
 
C.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Es subministraran en paquets que garanteixin la seva integritat i paletitzats amb un pes inferior a 
1.000 Kg. 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en lloc cobert i a temperatura ambient 
 
D.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
 
Es mesuraran per unitats de rètols completament acabats 
 
E.- NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
La inherent als materials de fabricació per a cada cas i ús. 
 
 
3.2.5. MATERIAL VEGETAL 
 
3.2.5.1. QUALITAT GENERAL 
 
A. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Subministrament del material vegetal per a ús en jardineria, exceptuant el de gespes i prats. 
 
B. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 
 
B.1. CONDICIONS GENERALS 
 
Les plantes ornamentals destinades al subministrament han de complir les condicions de qualitat general 
i les condicions particulars segons el tipus de planta a què pertanyi. Les plantes que no compleixin 
aquestes condicions no poden ser subministrades. 
 
Els lots han de ser homogenis, de la mateixa espècie - varietat i categoria. 
 
B.2. AUTENTICITAT ESPECÍFICA I VARIETAL 
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Les plantes subministrades han de ser absolutament autèntiques, és a dir, han de tenir identitat i puresa 
adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin i, quan es comercialitzin amb una referència a 
la culti-var, han de tenir també identitat i puresa adequada respecte a la culti-var. 
 
B.3. CONDICIONS DE CONREU 
 
Les plantes subministrades s'han de cultivar d'acord amb les necessitats de l'espècie - varietat, edat i 
localització. Els criteris de qualitat d’una planta han de fer referència tant al sistema aeri com al sistema 
radical. 
 
Els marcs de plantació entre plantes han de ser proporcionals a les necessitats dels individus segons 
l'espècie i la varietat i segons el sistema de mecanització emprat. 
 
B.4. DIMENSIONS I PROPORCIONS 
 
En totes les plantes, la relació entre l’alçària i el diàmetre de la tija o tronc ha de ser proporcional, segons 
l’espècie o varietat. 
 
L’alçària, l’amplària de capçada, la longitud de les branques, les ramificacions i el fullatge han de 
correspondre a l’edat de l’individu segons l’espècie o varietat en proporcions ben equilibrades. Si escau, 
això ha de ser també aplicat a la proporció entre portaempelt i empelt pel que fa al tronc i la capçada. 
 
Les arrels han d’estar ben desenvolupades i proporcionades d’acord amb l’espècie o varietat, l’edat, les 
condicions del sòl i el creixement. La mida del pa de terra ha de ser proporcional a l’espècie o varietat, a 
la mida de la planta i a les condicions del sòl. 
 
En les condicions particulars segons el tipus de planta a què pertanyi s’expressen les toleràncies 
admeses en cada cas per les dimensions. 
 
B.5. PLANTES SUBMINISTRADES AMB ARREL NUA 
 
Les plantes subministrades amb arrel nua han de presentar un sistema radical ben ramificat, no 
excessivament podat, sense símptomes de deshidratació i la capçada aclarida, tot mantenint l’equilibri 
entre la part aèria i la part subterrània. 
 
No és recomanable el subministrament de plantes amb arrel nua que provinguin de zones de clima més 
fred o més càlid al del lloc de plantació. 
 
B.6. PLANTES SUBMINISTRADES AMB PA DE TERRA 
 
Els pans de terra han d’anar lligats amb ràfia o similar o bé amb xarpellera de material degradable. 
Addicionalment han d’anar protegits amb malla metàl·lica no galvanitzada, amb cistella metàl·lica no 
galvanitzada o amb tela plàstica degradable. 
 
Com a materials de protecció o de lligam del pa de terra només es permeten materials que es 
descomponguin abans d’un any i mig després de la plantació i que no afectin el creixement posterior de 
la planta i del seu sistema radical. 
 
B.7. PLANTES SUBMINISTRADES EN CONTENIDOR 
 
Una planta cultivada en contenidor ha d’haver estat trasplantada a un contenidor i conreada en aquest el 
temps suficient perquè les noves arrels es desenvolupin de tal manera que la massa d'arrels en 
mantingui la forma i s'aguanti de manera compacta quan en sigui treta. 
 
La grandària del contenidor ha de ser raonablement proporcional a la mida de la planta. S’ha de canviar a 
un contenidor més gran abans que es produeixi espiralització de les arrels. El contenidor ha de ser 
suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra, tot protegint la massa d'arrels durant el transport. 
 
B.8. EMPELTS 
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Els empelts han d’estar satisfactòriament units als portaempelts. Els empelts de capçada, a més, han de 
donar naixement a una corona centrada en l’eix del tronc, ben desenvolupada i que presenti les 
característiques pròpies de la culti-var. 
 
B.9. SANITAT VEGETAL 
 
Les plantes han de ser sanes, madures i suficientment endurides per tal que no en perillin la represa i el 
desenvolupament futur. 
 
No poden mostrar defectes causats per malalties, plagues o fisiopaties que redueixin el valor o la 
qualificació per al seu ús. Han d’estar substancialment lliures, almenys per observació visual, 
d’organismes nocius i malalties, o de signes o símptomes d’aquests, que afectin la qualitat de manera 
significativa i que redueixin el valor de la seva utilització com a plantes ornamentals. 
 
No han de tenir ferides a l’escorça, fora de les normals produïdes durant l'esporga. No es poden admetre 
en cap cas plantes amb uns talls visibles de les arrels de diàmetre superiors a 1/8 del perímetre del tronc, 
ni superiors a 3 cm. 
 
Els substrats de les plantes, tant les subministrades en contenidor com en pa de terra, han d'estar lliures 
de males herbes, especialment de plantes vivaces. 
 
Les plantes subministrades han de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment 
referent als organismes nocius i malalties que afectin la qualitat de manera significativa; als organismes 
nocius de quarantena que no poden estar presents en cap viver; i a les plantes ornamentals que 
necessiten passaport fitosanitari i/o etiqueta comercial. 
 
C. SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
C.1. CONDICIONS GENERALS 
 
Les plantes ornamentals només podran ser subministrades per proveïdors autoritzats i sempre que 
compleixin les altres condicions. 
 
El viverista ha de carregar el material vegetal d’acord amb la presentació que s’hagi previst. 
 
El transport s’ha de realitzar de comú acord entre el comprador i el venedor, i en tots els casos s’han de 
determinar: 
• les característiques del vehicle 
• el tipus de subministrament 
• el tipus d’embalatge, proteccions, fixacions i material emprat, 
• sistema de càrrega i descàrrega. 
 
Durant el maneig, des de l’arrencada fins a la plantació, les plantes s’han de protegir de possibles danys i 
de l’exposició al dessecament o a temperatures extremes. Les arrels s’han de mantenir humides i 
fresques, especialment si les plantes van amb l’arrel nua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.2. ÈPOCA DE SUBMINISTRAMENT 
 
FACTORS QUE CAL CONSIDERAR ÈPOCA DE SUBMINISTRAMENT 

(mesos) 
Origen climàtic de 
la planta 

Tipus de 
fullatge 

Tipus de 
presentació 

G F M A M J J A S O N D
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zona temperada o caduc arrel nua ü ü ü        ü ü 
freda  pa de terra ü ü ü ü ü    ü ü ü ü 
  contenidor ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 
 persisten

t 
pa de terra   ü ü ü ü       

  contenidor ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 
zona càlida caduc o pa de terra   ü ü ü        
 persisten

t 
contenidor   ü ü ü        

 
C.3. DOCUMENTACIÓ I ETIQUETATGE. 
 
Cada lot, o cada unitat d’una varietat o espècie de planta, destinat a la comercialització s’ha 
d'acompanyar d'un document expedit pel proveïdor en el qual s'indicarà la informació següent: 
 
Indicació: "Qualitat CEE", quan es tracti d’espècies o varietats regulades específicament, les quals han 
de complir la normativa legal vigent. 
• Número de registre del viver. 
• Nom del proveïdor. 
• Número individual de sèrie o de lot. 
• Data d'expedició del document. 
• Nom botànic . 
• Denominació de la culti-var, si escau. 
• Denominació del patró, si escau. 
• Quantitat. 
• Presentació del sistema radical. 
• Mesura de la planta. 
• Volum del contenidor, si escau. 
• Nombre de repicaments. 
• Número de Passaport Fitosanitari, si escau. 
• Referència a les Normes Tecnològiques, és a dir: NTJ 07: Subministrament del material vegetal. 
• Quan es tracti d'importacions que provenen de països tercers, el nom del país de producció. 
• En el seu cas, Etiqueta Ornamental. 
 
És recomanable ressenyar l'últim tractament fitosanitari (matèria activa i data). 
 
Quan surt del viver, cada lot de cada varietat o espècie s'ha de subministrar amb una etiqueta duradora, 
amb els caràcters ben visibles i clars, indelebles i en la qual s'especifiqui com a mínim: 
• Nom botànic. Denominació de la culti-var, si escau. Denominació del patró, si escau. 
• Quantitat. 
• Perímetre del tronc. 
• Volum del contenidor, si escau. 
• Nombre de repicaments. 
 
Almenys un 10% de les plantes de cada lot ha d’estar degudament etiquetat. 
 
C.4 .VERIFICACIONS DE CONTROL 
 
L'aplicació de les condicions de qualitat de les plantes subministrades es comprova de forma visual 
segons la seva concordança amb les característiques definides. És possible exigir la inspecció i el 
testatge d’un 2% de les plantes dels diferents lots. S’entén la inspecció i el testatge tant de la part aèria 
com del sistema radical netejat, sense terra. 
 
Un lot acceptable ha d’estar constituït almenys per un 95% de plantes de qualitat exterior justa i 
comercial, segons està expressat en els apartats B.1, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7 i B.8. Totes les plantes d’un 
lot acceptable han de ser sanes, segons està expressat en l’apartat B.9, i han de ser autèntiques, segons 
està expressat en els apartats B.2. S’han de complir les condicions de subministrament especificades en 
l’apartat C.1, les èpoques de subministrament expressades en l’apartat C.2 i la documentació i 
l’etiquetatge referits en l’apartat C.3. 



Projecte constructiu d'un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió dels 
barris de la Bordeta i Magraners de Lleida 

 

62 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
D. UNITAT D’AMIDAMENT 
 
Unitats de plantes. 
 
E. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
NTJ 07A: 1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 
 
 
3.2.5.2. ARBRES 
 
A. - ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Subministrament d’arbres ornamentals de fulla caduca o persistent. 
 
B.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 
 
B.1. CLASSIFICACIÓ DELS ARBRES 
 
 I. Arbres ramificats des de sota 

II.  Arbres estàndard o de capçada 
 
  II A. Amb capçada a partir de l’enforcadura o creu 
  II B. Amb guia central (arbres de capçada fletxats) 
 

III. Arbres de port arbustiu 
 

 III  A. De troncs múltiples 
  III  B. D’un sol tronc 
 
 IV. Grups d’arbres 
 
B.2. FORMA DE PRESENTACIÓ DEL SISTEMA RADICAL 
 
Els arbres de fulla caduca poden ser comercialitzats amb arrel nua, amb pa de terra o en contenidor. 
 
Els arbres de fulla persistent poden ser comercialitzats amb pa de terra o en contenidor. 
 
B.3. DIMENSIONS DE LA PART AÈRIA 
 
B.3.1. PERÍMETRE DEL TRONC 
 
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. 
 
Els arbres de capçada de creu han de tenir una capçada proporcionada al gruix del tronc i presentar 
un mínim de tres besses equilibrades entre elles. 
 
Cada arbre ha d’anar marcat mitjançant una cinta de color segons el quadre següent: 
 
Quadre 1. Classe perimetral i color de la marca d’indicació 
 

Classe perimetral 
en cm 

Color de la cinta 

6-8 blau 
8-10 groc 
10-12 vermell 
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12-14 blanc 
14-16 blau 
16-18 groc 
18-20 vermell 
20-25 blanc 
25-30 blau 
30-35 groc 
35-40 vermell 
40-45 blanc 
45-50 blau 
50-60 groc 
60-70 vermell 
70-80 blanc 

 
Una classificació es correcta si tots els arbres d’una mida tenen una grandària igual o superior a la 
mínima de la classe perimetral considerada. 
 
B.3.2. ALÇÀRIA DE CAPÇADA 
 
Per un altre cantó, els arbres de capçada es poden classificar, segons la seva alçària de capçada, en: 
arbres de capçada alta, de capçada mitjana i de capçada baixa. Els de capçada alta han de tenir una 
alçària de tronc lliure de branques laterals major de 250 cm, els de capçada mitjana, de 225-250 cm i 
els de capçada baixa, menor a 225 cm. 
 
B.3.3. ESPECIFICACIONS PER A ARBRES DE CARRER 
 
Els arbres de capçada per a plantacions de vials requereixen una certa alçària de capçada. S’ha de 
tenir cura que les branques principals no tinguin excessives ramificacions. 
 
Les especificacions per a arbres de carrer han d’assenyalar l’alçària de capçada (normalment 
capçada alta o mitjana), que ha de tenir relació amb la mida i amb l’espècie o varietat de l’arbre, de 
manera que la capçada de l’arbre estigui ben equilibrada amb el tronc. Cada lot subministrat ha de 
tenir homogeneïtat en el diàmetre del tronc, en l’alçària total, en l’alçària de capçada i en el volum i 
conformació d’aquesta. 
 
B.4. DIMENSIONS DE LA PART SUBTERRÀNIA 
 
Els arbres de fulla caduca subministrats amb arrel nua han de disposar d’una cabellera de diàmetre 
mínim segons la fórmula següent: 
• Diàmetre de la cabellera = Mitjana de la classe perimetral del tronc x 3 
 
Els arbres de fulla caduca subministrats amb pa de terra han de disposar d’unes dimensions mínimes 
de pa de terra a partir de les fórmules següents: 
• Diàmetre del pa de terra = Mitjana de la classe perimetral del tronc x 3 
• Profunditat del pa de terra = Diàmetre del pa de terra x 0,7 

 
En el cas d’arbres de fulla perenne les fórmules són les següents: 
• Diàmetre del pa de terra (en cm) = Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 2 
• Profunditat del pa de terra (en cm) = Diàmetre del pa de terra (en cm) x 1,2 
 
Els arbres de fulla caduca subministrats en contenidor han de disposar d’un volum del contenidor 
proporcional a la mida de la planta. El volum mínim del contenidor en relació al perímetre està 
expressat en el quadre següent: 
 
Quadre 2. Volum mínim aconsellable del contenidor en relació al perímetre per a arbres de fulla 
caduca cultivats en contenidor 
 

Classe perimetral 
en cm 

Volum mínim del 
contenidor en l 
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6-8 
8-10 
10-12 
12-14 
14-16 
16-18 
18-20 
20-25 

15 
15 
25 
25 
35 
35 
50 
50 

 
En el cas d’arbres de fulla perenne el volum mínim del contenidor és l’expressat en el quadre següent: 
 
Quadre 3. Volum mínim aconsellable del contenidor en relació al perímetre per a arbres de fulla 
perenne cultivats en contenidor 
 

Classe 
perimetral en 
cm 

Volum mínim del 
contenidor en l 

Diàmetre mínim del 
contenidor en cm 

6-8 
8-10 
10-12 
12-14 
14-16 
16-18 
18-20 
20-25 

10 
10 
15 
15 
25 
35 
50 
80 

25 
25 
30 
30 
35 
40 
45 
50 

 
B.5. REPICAMENT 
 
La qualitat d’un arbre es caracteritza pel nombre de vegades que ha estat repicat durant el cultiu 
abans de ser arrencat per a la seva comercialització. El primer repicament que es té en compte es 
produeix quan es passa l’arbre del planter al camp. No es pot tenir en compte com a repicament 
l’arrencada de l’arbre per a la seva comercialització. 
 
Els arbres cultivats al camp s'han de repicar periòdicament amb una freqüència temporal, tal com està 
descrit en el quadre següent: 
 
Quadre 4. Freqüència de repicament dels arbres cultivats al camp 
 

Perímetre del tronc Freqüència de repicament 
< 20 cm 3-5 anys 
> 20 cm 5-6 anys 

 
Segons el perímetre estan establerts un nombre de repicaments mínim i un de recomanat per a 
arbres ramificats o de capçada: 
 
Quadre 5. Nombre de repicaments segons el perímetre del tronc 
 
 
 
 
 

ARBRES RAMIFICATS O DE CAPÇADA 
 
 Nombre de repicaments 
Perímetre en 
cm 

Arbres de fulla caduca Arbres de fulla perenne 

 mínim recomanat mínim 
6-8 1 1 1 
8-10 1 2 1 
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10-12 1 2 1 
12-14 1 2 2 
14-16 1/2 2 2 
16-18 2 2 2 
18-20 2 3 2 
20-25 2 3 2 
25-30 2/3 3 3 
30-35 3 4 3 
35-40 3/4 4 3 
40-45 4 4 4 
45-50 o més 4 4 o més 4 

 
 
Els arbres ramificats o de capçada exemplars han d’haver estat repicats com a mínim dues vegades i, 
per a perímetres superiors a 30 cm, tres vegades. 
 
Els arbres ramificats exemplars amb diversos troncs han d’haver estat repicats com a mínim dues 
vegades. Per a perímetres superiors a 40 cm, han d’haver estat repicats com a mínim tres vegades. 
En tots els casos han de lliurar-se en pa de terra amb malla metàl·lica no galvanitzada o amb tela 
plàstica degradable. 
 
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. 
 
B.6. FORMACIÓ DE LA PART AÈRIA 
 
Els arbres han d’estar ben ramificats i no han de presentar branques codominants (branques amb 
forquetes) en el seu eix principal, ni ramificacions anòmales. En la poda de formació s’ha de respectar 
sempre els gradients de ramificació. 
 
Els arbres ramificats des de sota i els arbres ramificats exemplars han d’estar totalment vestits de dalt 
a baix i han de tenir les branques laterals ben repartides regularment al llarg del tronc. Les culti-vars 
fastigiades han de tenir un tronc únic recte. 
 
Els arbres de capçada han de tenir la ramificació dins la capçada típica de l’espècie o varietat. La 
capçada de l’arbre ha de ser uniforme i el creixement ha de ser proporcional al perímetre del tronc. 
Una poda addicional de branques ha de ser conforme amb el tipus de l’espècie o varietat, excepte per 
als empelts a dalt de formes globoses o pèndules. 
 
Els arbres fletxats han de tenir la guia dominant intacta. 
 
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. 
 
C. SUBMINISTRAMENT 
 
No és recomanable el subministrament d’arbres de fulla caduca amb arrel nua de classes perimetrals 
grans, ni els de represa delicada. 
 
D. UNITAT D’AMIDAMENT 
 
Unitats d’arbres. 
 
E. 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. 
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3.2.5.3. PALMERES 
 
A. ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Subministrament de palmeres ornamentals d’exterior. 
 
B. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 
 
B.1. CLASSIFICACIÓ DE LES PALMERES 
 

A.  Palmeres unicaules, amb un únic tronc, anomenat estípit, on només la gemma terminal té 
la capacitat de desenvolupar-se. 

 
 

B.  Palmeres multicaules (amb estípits múltiples, originats a partir de fillols bassals). 
 

C. Altres tipus de palmeres. 
 
Segons la capacitat d’emissió de noves arrels, les palmeres es poden classificar en tres grups (vegeu 
el quadre1): 
 

Grup 1. Espècies amb baixa capacitat d’emissió de noves arrels (màxima dificultat de 
trasplantació). 

 
Grup 2. Espècies amb capacitat mitjana d’emissió de noves arrels. 
 
Grup 3. Espècies amb alta capacitat d’emissió de noves arrels (mínima dificultat de 

trasplantació). 
 

Quadre 1. Grups de palmeres segons la seva capacitat d’emissió de noves arrels 
 
GRUP ESPÈCIE DE PALMERA 
1 (trasplantació molt complicada) Howea forsteriana 
2 (trasplantació complicada) Archontophoenix cunninghamiana 

Brahea armata 
Butia capitata 
Jubaea chilensis 
Livistona australis 
Livistona chinensis 
Phoenix canariensis 
Sabal blackburniana 
Sabal palmetto 

3 (trasplantació fàcil) Chamaerops humilis 
Phoenix dactylifera 
Phoenix reclinata 
Rhapis excelsa 
Syagrus romanzoffiana (Arecastrum) 
Trachycarpus fortunei 
Washingtonia filifera 
Washingtonia robusta 

 
B.2. FORMA DE PRESENTACIÓ DEL SISTEMA RADICAL 
 
Les palmeres poden ser comercialitzades amb pa de terra, en contenidor o dipositades. 
 
El dipòsit de palmeres és una pràctica usual per produir palmeres de bona qualitat. Consisteix en fer 
un repicament amb trasplantació i estocatge en una rasa. Després de dipositar les palmeres, la rasa 
s’omple de sorra terrosa i es manté humida, de manera que en l’arrencada les noves arrels que hi 
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haurà fet en puguin sortir incòlumes. D’una manera semblant es pot procedir tot col·locant-les en un 
contenidor en comptes d’una rasa. El temps màxim en estoc d’una palmera és de 2 anys. 
 
B.3. DIMENSIONS DE LA PART AÈRIA 
 
Les palmeres del grup A (d’estípit únic) han de ser mesurades segons l’alçària de l’estípit. 
 
Per a les palmeres del grup B (multicaules) i per a grups de palmeres s’ha d’especificar el nombre 
d’estípits de més de 30 cm i la suma de les alçàries de tots els estípits o bé, en alguns casos, el 
nombre d’estípits i l’alçària total. 
 
En general les palmeres del grup C han de ser mesurades segons l’alçària de l’estípit i, si és el cas, 
s’ha d’especificar el nombre d’estípits. En algun cas es pot donar com a mesura l’alçària total, sempre 
que s’especifiqui clarament. 
 
El gruix de l’estípit ha de ser mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l’arrel. 
 
B.4. DIMENSIONS DE LA PART SUBTERRÀNIA 
 
B.4.1. PALMERES SUBMINISTRADES AMB PA DE TERRA 
 
Les palmeres subministrades amb pa de terra han de disposar d’unes dimensions mínimes de pa de 
terra segons la major o menor sensibilitat a la trasplantació i les exigències de la plantació definitiva. 
Hi ha d’haver un espai mínim entre l’estípit i l’exterior del pa de terra, que en general ha de ser de 20 
cm d’amplària. 
 
La profunditat del pa de terra ha de ser aproximadament igual al diàmetre del pa de terra. En sòls poc 
profunds els pans han de ser proporcionalment més amples, mentre que en sòls profunds els pans 
podran ser menys amples i més profunds. 
 
B.4.2. PALMERES SUBMINISTRADES EN CONTENIDOR 
 
Les palmeres subministrades en contenidor han de disposar d’un espai mínim entre l’estípit i l’interior 
del contenidor, que en general ha de ser de 25 cm d’amplària. 
 
B.5. REPICAMENT 
 
B.5.1. REPICAMENT DE LES PALMERES CULTIVADES AL CAMP 
 
En les palmeres cultivades al camp és aconsellable efectuar un repicament parcial previ al 
subministrament. A la vegada que el repicament s’ha d’efectuar una poda de fulles per tal de 
mantenir-ne l’equilibri fisiològic adequat. 
 
La conveniència de repicament en palmeres exemplars és funció de la sensibilitat a la trasplantació. 
En general, des del punt de vista de la supervivència de la planta, és sempre convenient fer un 
repicament previ, encara que per a algunes espècies pot no ser convenient des del punt de vista 
comercial. Vegeu el quadre següent: 
 
Quadre 2. Conveniència de repicament previ per a palmeres exemplars que no provinguin 
d’importació 
 

ESPÈCIE REPICAMENT PREVI 
Brahea armata imprescindible 
Butia capitata convenient 
Chamaerops humilis no necessari 
Howea forsteriana imprescindible 
Livistona chinensis convenient 
Phoenix canariensis convenient 
Phoenix dactylifera no necessari 
Phoenix reclinata no necessari 
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Sabal palmetto convenient 
Syagrus 
romanzoffiana 

no necessari 

Trachycarpus fortunei no necessari 
Washingtonia filifera no necessari 
Washingtonia robusta no necessari 

 
És aconsellable que el subministrament de les palmeres s’efectuï amb una posterioritat mínima a la 
data de repicament depenent del grup al qual pertanyi. Vegeu el quadre següent: 
 
Quadre 3. Precedència en el temps entre el repicament i el subministrament de palmeres cultivades al 
camp 
 

Grup Temps mínim que haurà haver 
de transcorregut entre el 
repicament i el subministrament 

1 6/12 mesos d’activitat biològica 
2 4/6 mesos d’activitat biològica 
3 2/3 mesos d’activitat biològica 

 
B.5.2. REPICAMENT DE LES PALMERES CULTIVADES EN CONTENIDOR 
 
Les palmeres cultivades en contenidor han de ser canviades a un contenidor més gran o repicades 
amb poda d’arrels i reducció del pa d’arrels i tornades a posar en contenidor. La freqüència 
d’aquestes operacions ha de ser de dos anys com a mínim, excepte per a les de creixement molt lent. 
 
B.6. QUALITAT DE LES PALMERES 
 
Com a criteri de qualitat externa es pot generalitzar que, dins d’una espècie, com més gruix té el tronc 
de més bona qualitat serà. Un criteri negatiu de qualitat, especialment per a palmeres cultivades en 
viver, és l’etiolament (tronc massa prim i fulles elongades), símptoma d’haver estat cultivades en un 
marc de plantació massa estret. 
 
En general, les palmeres d’estípit únic han de tenir aquest perfectament recte i vertical. Les d’estípits 
múltiples han de tenir cada un d’aquests orientat adequadament a l’espècie. En general és desitjable 
que un lot tingui homogeneïtat en alçària i gruix de l’estípit. 
 
Les palmeres subministrades no han de tenir ferides, osques o concavitats en el tronc, ni externes ni 
internes. Tampoc no han de presentar estrangulacions de l’estípit. En el cas de Phoenix dactylifera el 
diàmetre ha de ser uniforme al llarg de tot l’estípit, amb una disminució màxima admissible de 20% 
del perímetre i en un únic punt. 
 
La superfície de l’estípit es presentarà de manera uniforme en el seu llarg, tant si les bases dels 
pecíols estan podades com si es presenta neta de pecíols. En el cas que es vulguin els estípits 
afaitats o repelats, és aconsellable fer-ho un cop realitzada la plantació definitiva. 
 
Les palmeres subministrades en contenidor han d’haver estat conreades en aquest el temps suficient 
perquè les noves arrels es desenvolupin de tal manera que la massa d'arrels en mantingui la forma i 
s'aguanti de manera compacta quan en sigui tret. 
 
El tipus de substrat utilitzat ha d’estar d’acord amb l’espècie i el sistema de cultiu. En general s’han 
d’utilitzar substrats rics en nutrients, drenats (sorrencs) i àcids (pH entre 6 i 6,5). 
 
Les arrels han d’estar perfectament tallades, amb talls nets, sense esquinçades, per tal d’evitar-ne 
podridures. Com a regla general és millor tallar arrels si es preveu que aquestes s’han d’acabar 
podrint. 
 
C.- SUBMINISTRAMENT 
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El subministrament ideal és el de palmeres cultivades o aclimatades en condicions semblants a les de 
destinació final. En el cas de cultiu forçat de palmeres en hivernacle cal que hagin estat aclimatades 
abans del subministrament per a la seva plantació a l’exterior. 
 
En el subministrament, transport i també en la plantació és important reduir la transpiració i la 
dessecació així com estimular l’emissió de noves arrels. Les operacions que cal seguir han de tenir en 
compte aquests principis. 
 
Per al subministrament que impliqui un transport de llarga duració, pot ser convenient realitzar una 
aplicació d’antitranspirants amb una antelació d’uns dies abans del subministrament i repetir-la un cop 
carregat el camió. 
 
Les palmeres s’han de subministrar convenientment lligades i protegides. 
 
En el transport per camió, aquest haurà d’anar cobert amb lona i tancat. 
 
Vegeu en el quadre següent els condicionants i les operacions que s’han de tenir en compte en el 
subministrament de palmeres: 
 
Quadre 4. Condicionants del subministrament i transport de les palmeres 
 

ESTÍPITS * En la càrrega i descàrrega, evitar 
estrebades de la grua. 
* Utilitzar bragues o eslingues amples, 
que no llisquin i en cap cas metàl·liques. 
* Protegir les fixacions evitant ferides, 
cremades i marques. 

ESTÍPITS MÚLTIPLES O 
RAMIFICATS 

* Travar-los. 

ESTÍPITS LLARGS I PRIMS * En l’arrencada, després de formar el pa 
de terra, procurar una caiguda al terra 
amb cura, evitant estrebades i 
fimbraments. 
* En la càrrega i descàrrega, subjectar-
los amb dues bragues o eslingues 
mantenint l’estípit horitzontal. 
* Subjectar-los amb suports encoixinats 
per evitar trencaments i esquinçades. 

INFLORESCÈNCIES I 
INFRUCTESCÈNCIES 

* És aconsellable suprimir-les. 

FULLES * Esporgar les seques i les danyades, tot 
mantenint un equilibri entre la corona i el 
sistema radical. 
* En el transport lligar les fulles com a 
protecció contra els cops i la dessecació, 
sense produir una pressió excessiva que 
les pugui malmetre. 

ULL I CAPITELL * Evitar donar-los cops i moviments 
bruscos. 
* Protegir l’ull contra la insolació i la 
dessecació. 

PA DE TERRA * Protegir-lo contra la insolació i la 
dessecació. 

 
En la plantació, en agafar l’estípit amb una sola braga o eslinga, s’ha de fer pel seu terç superior de 
manera que la palmera prengui una posició vertical. 
 
D. UNITAT D’AMIDAMENT 
 
Unitats de palmeres. 
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E. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
NTJ 07A: 1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 
NTJ 07P: 1997 Palmeres. 
 
 
3.2.5.4. CONÍFERES 
 
A. ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Subministrament de coníferes ornamentals. 
 
B. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 
 
B.1. CLASSIFICACIÓ DE LES CONÍFERES 
  

I.  Coníferes de gran desenvolupament i formes còniques 
 
Abies pinsapo 
Abies x masjoanis 
Cedrus deodara 
Picea abies 
Pseudotsuga menziessi 
 
II.  Coníferes amb capçada diferenciada de gran desenvolupament 

  
 Pinus canariensis 
 Pinus halepensis 

Pinus pinea  
 

III. Coníferes columnars de gran desenvolupament 
 
 Calocedrus decurrens 

Chamaecyoarus lawsoniana 
X Cupressocyparis leylandi 
Cupressus macrocarpa 
Cupressus sempervirens 

 
IV. Coníferes de port mitjà de creixement arrodonit 

 
 Juniperus x media “Pfitzeriana Aurea 
 Taxus baccata “Summergold” 
 Thuha occidentalis “Golden Clobe” 
 Thuja occidentalis “Little Champion” 
  

V. Coníferes de port petit / mitjà de creixement columnar 
 

 Chamaecyparis lawsoniana “Ellwoodii” 
 Juniperus communis “Hibernica” 
 Platycladus orientalis “Pyramidalis Aureus” 
 Taxus baccata “ Fastigiata” 
 

VI. Coníferes de port petit 
 
 Juniperus communis “ Compressa” 
 Pinus mugo “Mops” 
 Thuja occidentalis “Tiny Tim” 
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B.2. FORMA DE PRESENTACIÓ DEL SISTEMA RADICAL 
 
Les coníferes poden ser comercialitzades amb pa de terra o en contenidor. 
 
B.3. DIMENSIONS DE LA PART AÈRIA 
 
Les coníferes s'han de mesurar segons l'alçària total des del nivell del sòl fins al seu extrem superior. 
 
Quadre 1. Mesures  per a la classificació de coníferes en alçària 
 

Alçària en cm 
12/15 
15/20 
20/25 
25/30 
30/40 
40/50 
50/60 
60/80 
80/100 
100/125 
125/150 
150/175 
175/200 
200/250* 

 
* A partir de 200 i fins a 600 cm d'alçària es mesura de 50 cm en 50 i 
  a partir de 600 cm es mesura de 100 cm en 100.  

 
Les coníferes que presenten l'amplària com a característica principal s'han de mesurar segons la seva 
amplària total segons les mesures següents: 
 
Quadre 2. Mesures  per a la classificació de coníferes en amplària 
 

Amplària en cm 
40/50 
50/60 
60/80 
80/100 
100/125 
125/150 
150/175 
175/200 
200/250 
250/300 

 
B.4. DIMENSIONS DE LA PART SUBTERRÀNIA 
 
B.4.1. CONÍFERES SUBMINISTRADES AMB PA DE TERRA 
 
Les coníferes subministrades amb pa de terra han de disposar d’unes dimensions mínimes de pa de terra 
segons el quadre següent: 
 
Quadre 3. Dimensió recomanada del pa de terra per a les coníferes cultivades al camp 
 
Tipus Alçària en cm Dimensió recomanada del pa 

de terra en cm (prof. x diàm.) 
I 200/250 45 x 40 
 250/300 50 x 45 
 300/400 65 x 45 
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 400/600 75 x 55 
   
II 200/250 45 x 40 
 250/300 55 x 45 
 300/400 65 x 45 
 400/600 75 x 55 
   
III 200/300 40 x 35 
 300/400 50 x 40 
 400/500 60 x 45 
 500/600 70 x 55 
   
 Amplària en cm  
IV 50/100 25 x 25 
 100/150 30 x 30 
   
 Alçària en cm  
V 100/150 25 x 25 
 150/200 30 x 30 
   
VI < 40 22 x 22 
 > 40 25 x 25 
 
B.4.2. CONÍFERES CONREADES EN CONTENIDOR 
 
Les coníferes conreades en contenidor han de disposar d’unes dimensions mínimes del contenidor 
segons el quadre següent: 
Quadre 4: volum mínim del contenidor 
 
Grups* Volum mínim en l 
1 4 
2 i 3 3 
4 2,5 
5 2 
 
* Vegeu l’annex II Grups de coníferes ornamental, de la NTJ 07C CONÍFERES I RESINOSES 
 
B.5. REPICAMENT 
 
Les coníferes han de ser repicades d'acord amb les necessitats de l'espècie-varietat, edat i localització. 
 
Les coníferes no conreades en viver no poden ser comercialitzades fins que no hagin tret arrel nova. Les 
conreades en viver han de ser repicades un mes i mig abans de la seva comercialització, com a mínim, 
per tal d’assegurar la creació d'arrel nova.  
 
Les coníferes conreades en contenidor han de ser repicades o trasplantades a un contenidor més gran 
abans que s’excedeixi el temps establert en el quadre següent: 
Quadre 5. Durada màxima de conreu en contenidor sense trasplantament 
 
Alçària en cm Durada en anys 
Grups* 1 i 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5  
< 100 < 100 < 80 < 30 2 
100-200 100-200 80-150 30-80 3 
200-300 200-300 150-250 80-150 4 
> 300 > 300 > 250 > 150 5 
* Vegeu l’annex II Grups de coníferes ornamentals, de la NTJ 07 C CONÍFERES I RESINOSES 
 
B.6. FORMACIÓ DE LA PART AÈRIA 
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Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base segons l'hàbit de creixement de l'espècie - 
varietat.  
 
Les coníferes de fort creixement han d'estar totalment ramificades fins a l'última branca anual. Tant la 
llargària de l’última branca anual com el conjunt de les fulles han d'estar harmònicament proporcionades 
a l'hàbit de creixement de l'espècie - varietat. 
 
Les espècies que presenten formes de creixement vertical s'han de lliurar amb la branca central intacta, a 
excepció de Taxus spp., Thuja spp., Tsuga spp., etc. 
 
Les plantes de tanca han d'estar totalment ramificades des de la base, amb el fullatge complet i, si és 
necessari, s'hauran de retallar durant el període de conreu; les coníferes de més de 3 m s'han de retallar 
(compensar el seu creixement) anualment. 
 
C. SUBMINISTRAMENT 
 
Les coníferes conreades en contenidor s’han de comercialitzar segons la mida de la planta i el volum del 
contenidor. 
 
El fullatge ha de tenir el color típic de l’espècie - varietat i segons època. 
 
D. UNITAT D’AMIDAMENT 
 
Unitats d’arbres. 
 
E. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
NTJ 07A: 1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 
NTJ 07C: 1995 Coníferes. 
 
  
3.2.5.5. ARBUSTS 
 
A. ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Subministrament d’arbusts ornamentals de fulla caduca o perenne. 
 
B. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 
 
B.1. CLASSIFICACIÓ DELS ARBUSTS 
 
a) Segons la ramificació i el port 
 
 I. Arbusts d’un sol tronc 
 II. Arbusts de troncs múltiples 
 III. Arbusts ajaguts 
 IV. Arbusts sarmentosos 
 
b) Segons l’alçària i la llenyositat 
 
 1. Arbusts grans (llenyosos de més de 3 m d’alçària) 
 2. Arbusts mitjans (llenyosos d’alçària entre 1 i 3 m) 
 3. Arbusts petits o mates (llenyosos de menys d’1 m d’alçària) 
 4. Subarbusts (subllenyosos) 
 
B.2. FORMA DE PRESENTACIÓ DEL SISTEMA RADICAL 
 
Els arbusts de fulla caduca poden ser comercialitzats amb arrel nua, amb pa de terra o en contenidor. 
 
Els arbusts de fulla perenne poden ser comercialitzats amb pa de terra o en contenidor. 
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B.3. DIMENSIONS DE LA PART AÈRIA 
 
Els arbusts s'han de mesurar segons l’alçària total i/o l’amplària total, segons els casos. A més s’han 
de donar el nombre total de tiges principals i el nombre de branques laterals situades en el terç 
inferior. Com a dada complementària es pot donar el perímetre de la tija principal. 
 
L’alçària mínima, l’amplària mínima, i el nombre mínim de branques situades en el terç inferior 
exigibles depenen de l’espècie, del volum del pa de terra o del contenidor i de la categoria de 
grandària de l’arbust. 
 
B.4. DIMENSIONS DE LA PART SUBTERRÀNIA 
 
Els arbusts de fulla caduca subministrats amb arrel nua han de disposar d’una cabellera de diàmetre 
mínim segons la fórmula següent: 
• Diàmetre de la cabellera = Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 3 
 
Els arbusts de fulla caduca subministrats amb pa de terra han de disposar d’unes dimensions 
mínimes de pa de terra a partir de les fórmules següents: 
• Diàmetre del pa de terra = Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 3  
• Profunditat del pa de terra = Diàmetre del pa de terra (en cm) x 0,7 

 
En el cas d’arbusts de fulla perenne les fórmules són les següents: 
• Diàmetre del pa de terra (en cm) = Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 2 
• Profunditat del pa de terra (en cm) = Diàmetre del pa de terra (en cm) x 1,2 
 
Els arbusts de fulla caduca i els arbusts de fulla perenne subministrats en contenidor han de disposar 
d’un volum del contenidor proporcional a la mida de la planta. 
 
B.5. REPICAMENT 
 
La qualitat dels arbusts, especialment els grans o mitjans, subministrats amb pa de terra o en 
contenidor es caracteritza pel nombre de vegades que han estat repicats durant el cultiu abans de ser 
arrencats per a la seva comercialització. El primer repicament que es té en compte es produeix quan 
es passa l’arbust del planter al camp. No es pot tenir en compte com a repicament l’arrencada de 
l’arbust per a la seva comercialització. 
 
Els arbusts cultivats al camp s'han de repicar periódicamente amb una freqüència temporal que depèn 
de l’espècie i de la grandària de la planta. Els arbusts de fulla perenne han de ser repicats amb una 
freqüència almenys de cada tres anys. 
 
Els arbusts 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. 
 
B.6. FORMACIÓ DE LA PART AÈRIA 
 
Els arbusts han d’estar correctament ramificats. El nombre mínim de ramificacions depèn de l’espècie o 
varietat i del tipus de formació. 
 
C. SUBMINISTRAMENT 
 
No és recomanable el subministrament amb arrel nua d’arbusts de fulla caduca de represa delicada. 
 
D. UNITAT D’AMIDAMENT 
 
Unitats d’arbusts. 
 
E. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
NTJ 07A: 1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 
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NTJ 07F: Arbusts (en preparació). 
 
 
3.2.5.6. PLANTES ENFILADISSES 
 
A. ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Subministrament de plantes enfiladisses ornamentals, herbàcies o llenyoses (lianes). 
 
B. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 
 
B.1. CLASSIFICACIÓ DE LES PLANTES ENFILADISSES 
  
A. Plantes enfiladisses pròpiament dit 
 
 A1. Amb circells 
 A2. Amb ungles 
 A3. Amb arrels aèries 
 A4. Amb pecíol voluble 
 A5. Amb ventoses 
 A6. Amb espines o amb agullons 
 A7. Amb estípules espinoses 
 A8. Plantes volubles 
 
B. Plantes sarmentoses 
 
B.2. CONDICIONS DE CONREU 
 
Les plantes enfiladisses han d'estar asprades durant tot el temps que en duri el conreu. 
 
B.3. FORMA DE PRESENTACIÓ DEL SISTEMA RADICAL 
 
Les plantes enfiladisses poden ser comercialitzades en contenidor o, en alguns casos, amb arrel nua. 
 
B.4. DIMENSIONS I PROPORCIONS 
 
Les plantes enfiladisses s’han de mesurar segons l’alçària total, des del nivell del sòl fins a l’extrem 
d’acord amb el quadre següent. 
 
Quadre 1. Mesures per a la classificació de plantes enfiladisses  
 

Alçària en cm 
30/40 
40/60 
60/90 
90/120 
120/150 
i de 50 en 50 per sobre de 150 cm 

 
B.6. FORMACIÓ DE LA PART AÈRIA 
 
Les plantes enfiladisses han de presentar, segons l'alçaria i espècie o varietat, un nombre mínim de tiges 
o ramificacions. 
 
C. SUBMINISTRAMENT 
 
Les plantes enfiladisses s’han de subministrar asprades. L'aspre ha de tenir, com a mínim, la mateixa 
mida que l'alçària màxima de la mesura considerada en el quadre 1. Les fixacions no han de provocar 
ferides ni estrangulacions. 
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D. UNITAT D’AMIDAMENT 
 
Unitats de plantes enfiladisses. 
 
E. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
NTJ 07A: 1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 
NTJ 07I: 1995 Enfiladisses. 
 
 
3.2.5.7. PLANTES VIVACES I ENTAPISSANTS 
 
A. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Subministrament de plantes vivaces i entapissants 
 
B. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 
 
Plantes vivaces: plantes no llenyoses, de consistència herbàcia, podent arribar a ser de base 
sufruticosa o sufruticulosa, a amb tiges en canya, que viuen més de dos anys. Poden mantenir la 
vegetació al llarg de l’any ( p. ex., Agapanthus umbellatus) o perdre-la pràcticament durant el període 
desfavorable del seu cicle vegetatiu ( p ex. Lobelia laxiflora). Les plantes amb òrgans subterranis de 
reserva, engruixits, (bulboses, rizomàtiques, tuberoses, amb corms, etc….) són excloses, les plantes 
aquàtiques (veure epígraf 3.2.5.9.) 
 
Plantes entapissants: plantes de tipus vivaç (p.ex. Soleirolia soleirolii), enfiladís ( p. ex. Hedera helix), 
arbustiu (p. ex. Ceanothus thyrsifolus repens), bienal o anual (p. ex. Viola tricolor), que degut a la 
forma com creixen o com se les pot fer créixer, s’usen per a cobrir superfícies o per a entapissar-les. 
Queden incloses en aquest grup, plantes que poden aparèixer en altres epígrafs, com per exemple, 
algunes arbustives. Queden excloses, en canvi, aquelles vivaces com les gespes, que per les seves 
especials característiques i necessitats, disposen d’un epígraf propi (3.2.5.11) 
 
B.1. CONDICIONS DE CONREU 
 
Les plantes vivaces i entapissants, han de ser cultivades e manera adequada a la finalitat que han de 
complir en els jardins, garantint bones condicions en cadascuna de les seves parts en relació al 
conjunt i edat de la planta. 
 
C. DIMENSIONS I PROPORCIONS 
 
Les dimensions i proporcions seran les adequades per a aquest tipus de plantes, en qualsevol cas, 
suficients per a ser plantades al lloc que es destinin. Com sigui que ha d’existir una relació entre la 
mida del recipient i la mida de la planta en el moment de ser subministrada, la categoria d’aquesta, 
pot ser expressada a través del tipus i dimensió del recipient a on ha estat cultivada i a on es 
subministra. 
 
D. FORMA DE PRESENTACIÓ 
 
En general, s’ha de rebutjar la presentació a arrel nua, (tret de plantes amb gran resistència com els 
bambús) 
 
El sistema que presenta més garanties, tant pel transport com per la represa de les plantes, és la 
presentació en recipient. Depenent de l’espècie podrà ser d’una o altra tipologia, de tipus individual o 
múltiple. En qualsevol cas, hauran de ser de materials poc o gens danyosos des del punt de vista 
medio ambiental. 
 
E. PERÍODES DE SUBMINISTRAMENT 
 
ídem que 3.2.5.8.4.  
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F. GARANTIA 
 
La garantia sobre les plantes vivaces i entapissants, s’entén des del subministro, fins la represa de les 
mateixes al seu lloc de plantació en condicions normals. 
 
G. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
NTJ o7A: 1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 
 
 
3.2.5.8. PLANTES ANUALS I DE TEMPORADA 
 
A. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Subministrament de plantes anuals i de temporada 
 
B. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 
 
B.1. DEFINICIÓ DE PLANTES ANUALS I DE PLANTES DE TEMPORADA 
 
Plantes anuals: Són aquelles que acompleixen el seu cicle vital (des de la germinació a la seva mort) 
com a màxim en el període d’un any . 
 
Plantes de temporada: Són aquelles que s’usen al jardí en plantacions de caràcter temporal, 
independentment de la durada del seu cicle vital i fins i tot, del seu hàbit de creixement. (Per definició, 
totes les plantes anuals són de temporada, per tant es podria estudiar la substitució de ‘Plantes 
anuals i de temporada’ per ‘Plantes de temporada’ exclusivament). 
 
B.2. CONDICIONS DE CONREU 
 
Les plantes de temporada hauran de ser cultivades de manera adequada a la finalitat que han 
d’acomplir en els jardins, garantint especialment : 
• un bon aparell radicular en relació a l’espècie, la mida de la part aèria i l’edat de la planta. 
• un desenvolupament vegetatiu adequat (incloent-hi , quan correspongui, les poncelles i flors). 
  
B.3. DIMENSIONS I PROPORCIONS 
 
Les dimensions i proporcions, seran las adequades per a aquest tipus de plantes, tenint en compte a 
més, que en qualsevol cas, tindran la mida i vigorositat suficient per ser plantades als llocs que es 
destinin. 
 
C. FORMA DE PRESENTACIÓ 
 
Les plantes de temporada es poden presentar: 
 
A arrel nua: Quan la tipologia de l’espècie ho permeti (p. ex. Calendula, Viola tricolor, Bellis,...) i el 
temps entre la preparació de la planta al viver i la plantació, sigui prou curt com per a garantir que les 
plantes no es marceixin i reprenguin ràpidament. (A la pràctica, aquest sistema es pot considerar a 
extingir, degut en part a la mecanització dels cultius i en part a la manca de garanties que pot 
presentar després de la plantació). 
 
En recipient: És el sistema que presenta més garanties, tant pel transport com per la represa de les 
plantes. Degut a l’escassa dimensió que poden presentar algunes de les plantes de temporada, la 
presentació pot ser en recipients de cultiu múltiple (diferents plantes amb els aparells radiculars 
independents les unes de les altres, en recipients alveolats, p. ex., o en recipients de cultiu individual. 
 
Es preferiran en general recipients poc o gens danyosos des del punt de vista medi ambiental. En tot 
cas, es valoraran positivament aquells que puguin ser reutilitzables o de material reciclable o aquells 
que la seva fabricació, no sigui danyosa medi ambientalment. Es tendirà en mesura del possible, a 
evitar recipients de PVC. 
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D. PERÍODES DE SUBMINISTRAMENT 
 
Els períodes de subministrament són variables, atenent a : 
• Les característiques de cada espècie o cultivar. 
• El ritme  cronològic del seu cicle vegetatiu natural  
• I el possible ‘forçat’ durant el cultiu, entenent aquest ‘forçat’ com les tècniques culturals 

adequades per avançar o endarrerir - alterar en general -, el cicle vegetatiu natural  de la plana, 
sense que aquesta tècnica suposi una manca de relació entre les necessitats ecofisiològiques de 
la planta i les que pugui obtenir en el lloc a on es previst de plantar-la i la època en que es faci. 

 
Si bé, admetent-se que gairebé totes les plantes de temporada produïdes avui en dia, són sotmeses a  
tècniques de ‘forçat’, en raó al principis de sostenibilitat medi ambiental, es preferirà quan sigui 
possible, que aquestes plantes s’hagin produït amb un consum mínim d’energia o a través de 
sistemes i procediments el més eficaços possible  i no contaminants,  des del punt de vista medi 
ambiental.  
 
Quan les necessitats del jardí ho admetin, es preferiran plantes no sotmeses a forçats especials, ja 
que  en general es considera que les despeses ambientals de manteniment són menors quan més es 
respecten els períodes vegetatius normals de les plantes. 
 
E. GARANTIA 
 
La garantia sobre les plantes de temporada, s’entén des del subministrà, fins la represa de les 
mateixes al seu lloc de plantació, en condicions normals. 
 
F. UNITAT D’AMIDAMENT 
 
Unitat de plantes 
 
G. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
NTJ 07A: 1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 
 
 
3.2.5.9.  PLANTES AQUÀTIQUES 
 
A. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Subministrament de plantes aquàtiques 
 
B. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 
 
B.1. DEFINICIÓ DE LES PLANTES AQUÀTIQUES 
 
Les plantes aquàtiques són aquelles de tipus normalment vivaç (herbàcies, en conseqüència) que 
precisen de la presència d’aigua d’una manera més abundant que la resta de plantes, sigui cobrint el 
substrat, sigui cobrint també la part vegetativa, de manera parcial o completa. 
 
Segons l’espècie i les característiques del seu habitat natural, la presència d’aigua pot ser constant o 
bé intermitent, amb un curs quiet o bé en moviment, no essent en aquest cas, mai de gran rapidesa.  
 
B.2. CLASSIFICACIÓ DE LES PLANTES AQUÀTIQUES 
 
Segons la tipologia de la vegetació, en relació al medi aquàtic: 
 
• Amb arrels aquàtiques (plantes flotants, no ancorades al substrat)  

• De vegetació generalment submergida (exemple: Myriophyllum) 
• De vegetació flotant (exemple: Lemna minor) 
• De vegetació emergent  (exemple: Eichhornia crassipes) 
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• Amb arrels creixent a un substrat o terra 
 

• en presència constant o quasi constant d’un volum d’aigua 
• Amb vegetació submergida (exemple:  ) 
• Amb vegetació flotant (exemple: Nymphaea alba) 
• Amb vegetació emergent (exemple: Nelumbo nucifera) 

 
• en presència d’aigua, ocupant una posició marginal respecte el volum d’aquesta  

(palustres) o en un curs d’aigua no constant  (exemple: Typha latifolia ) 
• Plantes originàries d’un habitat igual a l’anteriorment descrit,  però adaptables a 

un medi no aquàtic. (exemple: Zantedeschia aethiopica) 
 
En relació a la persistència de la vegetació 

• Amb vegetació permanent al llarg de l’any  (exemple: Juncus effussus) 
• Amb vegetació no persistent durant el període desfavorable (ex.: Nymphaea 

alba) 
 
B.3. CONDICIONS DE CONREU 
 
Les plantes aquàtiques hauran de ser conreades de manera adequada a la finalitat que han 
d’acomplir en els jardins, garantint especialment: 
• Un aparell radicular suficient, en relació a l’espècie i edat de la planta 
• Un desenvolupament vegetatiu suficient, quant s’escaigui per l’època de l’any, edat de la planta  i  

característiques de l’espècie. 
 
B.4. DIMENSIONS I PROPORCIONS 
 
Les dimensions i proporcions seran les adequades a l’espècie i edat de la planta, en tot cas, suficients 
per ser plantades al lloc que es destinin.  
 
C. FORMA DE PRESENTACIÓ 
 
ÒRGANS SUBTERRANIS DE RESERVA  : Per a plantes amb òrgans subterranis de reserva (OSR), 
generalment rizomes,  que presentin en el seu cicle vegetatiu un període de repòs vegetatiu complet 
o molt accentuat, el propi OSR, subministrat de manera que durant el seu magatzematge i trasllat no 
hagi patit cops ni deshidratacions, i en un estat fitosanitari òptim (per exemple: Nymphaea, Nelumbo, 
Zantedeschia). Per a garantir un trasllat adequat dels OSR, és aconsellable usar molsa o torba eixuta, 
que a la vegada que impedeix assecaments excessius, també pot contribuir a evitar que es colpegin i 
es puguin ferir o fragmentar.  
Els OSR, hauran de subministrar-se degudament identificats a nivell específic i/o varietal, en el seu 
corresponent envàs, presentant sempre separades les menes diferents, de manera que no es puguin 
barrejar. 
 
PLANTES EN RECIPIENT : Les plantes aquàtiques que presenten un aparell radicular subterrani, 
poden presentar-se cultivades en recipient, degudament arrelades, tant si es troben en període de 
repòs vegetatiu, si és el cas, com en període d’activitat vegetativa. En aquest darrer cas, i tenint en 
compte les diferents variants de vegetació que es donen, que en alguns casos són submergides o 
flotants durant el conreu, hauran de traslladar-se de manera que quedin degudament protegides, 
sense que les fulles i/o flors es trenquin o es puguin colpejar. 
 
Les plantes de caràcter flotant o emergent,  amb aparell radicular submergit, s’hauran de presentar en 
un recipient estanc de capacitat i tamany suficient en relació a la mida de la planta, omplert amb aigua 
i presentant un embalatge o protecció suficients per que no es puguin bolcar els recipients, perdent 
l’aigua, ni tampoc es colpegin ni es tombin les parts vegetatives de les plantes, si és el cas.  
 
Quant els trasllats de les plantes aquàtiques es facin en període de repòs vegetatiu o siguin de curta 
durada, es podran acceptar altres sistemes que no malmetin la planta i garanteixin la seva 
identificació especifica i/o varietal i el seu bon estat fitosanitari, havent-se de desembalar de manera 
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immediata quan arribin al seu destí, o bé plantant-se directament o bé emmagatzemant-se 
adequadament abans de ser plantades. 
  
D. PERÍODES DE SUBMINISTRAMENT 
 
Presentant-se degudament conreades i subministrades, és acceptable qualsevol època de l’any, 
atenent a les particularitats de cicle vegetatiu que puguin presentar les diferents espècies. 
 
E. GARANTIA 
 
El període de garantia compren des del subministrament fins la represa de les plantes al seu lloc 
definitiu, en condicions normals. 
 
F. TOLERÀNCIES 
 
No s’acceptaran OSR presentats sense substrat que ja estiguin brotats i deshidratats, ni plantes 
colpejades o amb la vegetació malmesa, ni amb qualsevol altra limitació esmentat als punts anteriors. 
 
G. UNITAT D’AMIDAMENT 
 
Per les plantes presentades amb OSR, unitats de OSR. Per les plantes presentades en recipient, 
unitats de plantes . 
 
H. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
NTJ 07A: 1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 
 
 
3.2.5.10.  PLANTES CRASSES 
 
A. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Subministrament de plantes crasses. 
 
B. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 
 
Les plantes crasses són aquelles que presenten els seus teixits engruixits degut a acumulacions 
d’aigua i substàncies de reserva. Aquestes reserves, es poden presentar a les fulles, les tiges o les 
arrels, o a qualsevol d’aquest teixits indistintament. 
 
En ocasions, es presenten també altres modificacions adaptatives com la transformació de fulles en 
espines -espinescència- o les acumulacions de substàncies de reserva ocasionen modificacions molt 
aparents a les tiges. Aquestes modificacions, inherents a la caracterització específica, son degudes a 
la manca de disponibilitat d’aigua en els habitats naturals d’aquestes espècies, independentment de 
les característiques climàtiques d’aquestes zones. 
 
 
 
 
Classificació 
• Segons la seva durada, la classificació pot ser en un grup format per policàrpiques i 

monocàrpiques plurianuals i les de tipus monocàrpic anual. La gran majoria de crasses formen 
part del primer grup, essent excepció les del segon, p. ex. Doroteanthus bellidiformis. 

• Altra classificació, s’estableix entre les que pertanyen a la família de les Cactàcies (Cactaceae) i 
les crasses o suculentes no pertanyent a aquesta família. 

 
C. FORMES DE PRESENTACIÓ 
 
Arrel nua : Degut a l’especial tipologia de la vegetació d’aquest grup de plantes, es possible 
subministrar-les a arrel nua, fins i tot en el cas de grans exemplars. La mida de les arrels no convé 
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que sigui massa llarga, com a màxim, 50 cm en els exemplars de varis metres d’alçada i d’uns pocs 
cm. en el cas dels exemplars més petits. En qualsevol cas, aquestes arrels es presentaran amb les 
ferides cicatritzades, sense doblecs ni ferides aparents i lliures de terra. 
 
Durant el transport i subministrament, s’haurà d’assegurar especialment que les plantes no pateixen 
cops ni ferides. 
 
En recipient: Poden presentar-se també en el recipient de cultiu, degudament arrelades en el substrat, 
que serà d’una mida adequada i proporcional al de la planta. 
 
D . PERÍODES DE SUBMINISTRAMENT 
 
Atenent a les èpoques més adequades de plantació, el període de subministrament  serà 
preferentment de març a juliol, evitant en qualsevol cas les manipulacions d’aquest grup de plantes 
durant els mesos compresos entre l’octubre i el febrer (ambdós inclosos). 
 
H. GARANTIA 
 
El període de garantia compren des del moment del subministrà fins la represa de les plantes un cop 
implantades. 
 
I. UNITAT D’AMIDAMENT 
 
En general, per unitats de planta. En els casos d’especial modalitat morfològica, caldrà indicar-ne les 
característiques. Per exemple llargada dels braços, nombre de braços, diàmetre, etc. 
 
J. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
NTJ 07A: 1993 Subministrament del material vegetal. 
 
En el cas que les plantes subministrades siguin protegides per lleis locals, regionals, nacionals o 
convenis internacionals per la protecció d’espècies, el subministrador haurà de garantir per escrit  a 
través de document signat, que les plantes provenen de conreu i no han estat obtingudes d’una 
extracció a un habitat natural. 
 
 
3.2.5.11. PANS D’HERBA DE GESPES 
 
A. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
GESPA: Coberta vegetal d’una o més espècies, generalment gramínies, relligades mitjançant arrels i 
rebrots a la capa de suport de la vegetació, i generalment sense utilitat agrària. 
 
PA D'HERBA: Porció de sòl cobert de gespa pre - cultivada en origen fins a l'estat complet de 
maduresa, és extret en plaques prismàtiques, habitualment rectangulars, que son transportades i 
posteriorment trasplantades. 
 
B. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 
 
Les espècies i varietats de cespitoses s'han de seleccionar d'acord amb el tipus de sòl, el clima, i 
sobretot, d'acord amb l'ús. 
 
Les gespes pre - cultivades en forma de pans d'herbes o gleves i d'estolons han de procedir de llavors 
precintades i controlades oficialment. 
 
La gespa ha de formar un pa d'herba compacte i de gruixària uniforme, superior a 2,5 cm, amb un 
color verd sa com correspon per la seva composició d'espècies i varietats. 
 
Els pans d'herba han de tenir forma regular mínima de 30x30 cm. En el cas de rotllos, l'amplària 
mínima serà de 40 cm i la llargària màxima de 250 cm. Cal col·locar els pans d'herba de dimensions 
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més grans (aprox. 70x1000 cm), amb mitjans mecànics. La gruixària de la coberta vegetal del pa 
d'herba ha de ser d'1,5 cm; s'admet una tolerància de més - menys 0,5 cm. 
 
Els tipus de terra en el qual ha estat cultivat el pa d'herba no ha de contenir més d'un 10% de llim i 
argila, ni tampoc pot haver-hi pedres més grans d'1,5 cm. 
 
C. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
La coberta vegetal no ha de presentar mancances ni senyals d'haver patit alguna malaltia, atacs 
d'insectes o d'animals. Tampoc no ha de tenir males herbes. 
 
La peça de pa d'herba ha de tenir un pes màxim de 20 Kg, excepte en condicions excepcionals 
d'humitat i quan el subministrador pugui demostrar que el pa d'herba en condicions normals no supera 
aquest pes. 
 
Si hi ha dubte, cal conservar un envàs tancat i lliurar-lo al negociat de llavors de la Conselleria 
d'Agricultura de la Comunitat Autònoma corresponent, per fer una anàlisi oficial i exigir a l'entitat 
subministradora la compensació en concepte de danys i perjudicis que la llei estableix. 
 
D. UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 
 
m2 
 
E. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
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. 
 
 
3.2.5.12 LLAVORS 
 
A. ÀMBIT D’APLICACIÓ. 
 
LLAVORS: Elements que, botànicament o vulgarment es denominen així, destinats a reproduir 
l’espècie. El material de reproducció sexual en gespes sempre és fruit cariòpside que de forma 
popular, encara que incorrecta, s’anomena llavor. 
 
B. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL. 
 
Les llavors han de procedir de cultius controlats pels serveis oficials corresponents i han de ser 
obtingudes segons les disposicions del Reglament Tècnic de Control i Certificació de Llavors i Plantes 
Farratgeres del 15 juliol 1986. Per al control de camps de producció de llavors per a gespes, s’han de 
seguir les directives de la CEE o de la OCDE. 
 
Les llavors utilitzades en la jardineria i el paisatgisme han de correspondre a les categories de llavor 
certificada i/o estàndard. 
 
Les llavors no han d'estar contaminades per patògens ni insectes, ni tampoc presentar senyals 
d'haver patit cap malaltia, ni atacs d'insectes o d'animals rosegadors. Així mateix, les llavors han 
d'estar netes de materials inerts, de llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes cultivades, 
dintre dels límits establerts pel Reglament Tècnic. 
 
C. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
 
Les llavors s'han de subministrar en envasos precintats, fàcilment identificables i rotulats de forma 
clara les següents característiques: 
• Núm. Productor 
• Composició en percentatge d'espècies i varietats 
• Etiqueta verda o cèdula oficial de precintat (envasat de nou) en envasos de 10, 5, 2 Kg i inferiors * 
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• Núm. de lot 
• Data de precintat 
 
També es poden acceptar llavors amb passaport fitosanitari. Veure annex IV. 
 
* Els envasos originals de 25 Kg amb espècies pures de cespitoses son subministrades amb etiqueta 
blava 
 
D. UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 
g o kg. 
 
E. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
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. 
 
 
3.2.5.13. SUBMINISTRAMENT DE BULBS I RIZOMES I SIMILARS 
 
A. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
 Producció i comercialització de bulbs rizomes i similars. 
 
B. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 
 
B.1 CLASSIFICACIÓ 
 
            I    BULBS 
            II   CORNS 
            III  RIZOMES 
            IV  TUBERCLES 
 
B.2  FORMA DE PRESENTACIÓ 
 
Els bulbs i rizomes poden ser comercialitzats amb deguda quantitat i qualitat d’arrels, hauran de ésser 
secs i   sense ferides, cops o malalties. 
 
Els corms  hauran d’existir el antic corm sec enganxat, sense arrels, ben secs, sense ferides ni  
cops o malalties. 
 
Els tubercles hauran de presentar-se sense malalties, sense cops i secs. 
          
B.3 CONDICIONS D’EMMAGATZEMATGE I SUBMINISTRAMENT. 
 
Tots hauran de subministrar-se rodejats de palla o material similar sec i amb envasos airejats. 
Hauran de subministrar-se indicant data, calibre així com error de calibratge, grau de germinació, 
certificat  fitosanitari .varietat, origen o provinença 
. 
Hauran  d’ésser nets sense capporcio de terra adherida a les arrels. 
 
Es tolerarà una derivació de les característiques definidores de un 5 %. 
 
C. UNITAT D’AMIDAMENT 
        
Unitat  de bulbs i similars. 
 
D. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
Hauran de complir les NTJ corresponents     
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3.3. MA D’OBRA 
 
1.- Mà d’obra directa : Oficial 1ª Oficis, Oficial 2ª Oficis, Peó Especialitzat, Peó, xofer. 
2.- Mà d’obra indirecta : Encarregat d’Obra. 
3.- Tècnic : Arquitecte, Arquitecte Tècnic, Enginyer Agrònom, Enginyer Tècnic Agrícola. 

 
L’empresa que contracta té l’obligació de comprovar el compliment de les obligacions legals per part 
de l’empresa contractada, especialment en matèria de cotització a la Seguretat Social, contractació de 
treballadors i protecció en el treball. 
 
D’aquesta responsabilitat es deriva el dret d’exigir de l’empresa contractada aquella documentació 
que permeti comprovar el compliment d’aquestes obligacions.   
 
A continuació es relacionen els aspectes a comprovar que es consideren més importants i els 
documents necessaris a aquests efectes : 
 
Seguretat Social : 
 
• Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social. Document d’Inscripció. 
• Alta a la Seguretat Social dels treballadors contractats. Documents oficials d’alta o Documents 

Tc1 i Tc2 mensuals dels treballadors contractats degudament segellat per l’entitat pagadora. 
• Abonament de les quotes de la Seguretat Social dels treballadors contractats. Documents Tc1 i 

Tc2 mensuals dels treballadors contractats degudament segellat per l’entitat pagadora. 
 

Protecció  i prevenció en el treball :  
 
• Cobertura de les contingències professionals dels treballadors contractats. Document d’adhesió a 

la mútua corresponent. 
• Estructura de prevenció de riscos que legalment correspongui. Document de nomenament dels 

treballadors designats o de  constitució dels Serveis de Prevenció si s’escau. 
• Planificació de la protecció i la  prevenció. Avaluació de riscos, de l’obra concreta, en funció del 

que s’estableix  legalment segons les característiques de l’obra 
• Elements i equips de protecció individuals i col·lectius segons normativa. Fitxes i homologacions 

del equips utilitzats. 
 
Contractació de treballadors i condicions laborals : 
 
• Contractació de treballadors segons normativa vigent, permisos de treball dels treballadors 

estrangers no comunitaris. 
• Condicions laborals. Conveni aplicable als treballadors, documentació i informació dels serveis i 

empreses subcontractades. 
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5. CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE CONTROL D’OBRA I SEGURETAT 
 
5.1. REPLANTEIG GENERAL 
 
Es realitzarà el replanteig previ consistent en passar al terreny les dades bàsiques de la 
documentació tècnica, fixant les zones de pas, acopis, excavacions, reblerts i altres dades precises 
per tal de poder executar un replanteig definitiu. 
 
La Direcció Facultativa facilitarà al contractista la documentació corresponent als serveis que afecten 
la zona d’obra. 
 
El replanteig definitiu es realitzarà en les vegades precises que la marxa de l’obra ho requereixi. Un 
cop realitzades les instal·lacions prèvies d’obra com son vallat , rètol i caseta d’obres, i realitzades les 
feines fixades en el replanteig previ, es procedirà a realitzar un replanteig general de l’obra per tal de 
verificar les dades fixades en el projecte executiu. 
 
En aquest replanteig general es fixaran les línies de referència planimétrica i el punt de referència 
altimétrica, els quals serviran de base per a la resta de replanteig parcials definitius que calgui 
realitzar. 
 
Tots aquests treballs es realitzaran amb presència del contractista i aquest resta obligat a disposar els 
mitjans precisos per executar-los així com a conservar durant el transcurs de l’obra el punt de 
referència altimétrica i les línies de referència planimétrica. 
 
Del resultat final del replanteig general s’aixecarà l’acta de replanteig on es farà constar  si es pot 
iniciar l’obra. 
 
El constructor disposarà d’un termini de set dies, a contar des de la data de l’acta de replanteig, per 
tal de formular observacions o reclamacions que consideri oportunes. 
 
El contractista necessitarà disposar de l’acta de replanteig degudament autoritzada per la Direcció 
Facultativa per tal de procedir a l’execució material de l’obra. 
 
 
5. 2. DIRECCIÓ D’OBRA. 
 
L’adjudicatari executarà l’obra sota la direcció d’un tècnic facultatiu amb capacitat  tècnica i legal, la 
designació del qual comunicarà a Parcs i Jardins Institut Municipal per escrit abans d’iniciar l’obra. 
 
 La inspecció facultativa correspon al tècnic amb titulació professional adequada i suficient que en 
qualsevol moment determini l’Institut. 
  
La inspecció general de l’obra tindrà lliure accés a la mateixa en qualsevol moment, per a les 
comprovacions que cregui procedents, i així mateix podrà reclamar la presentació de documents 
justificatius del compliment de les obligacions contractual i factura de subministrament de plantes 
acopiades a l’obra o incorporades a la plantació, a l’efecte de verificar les seves qualitats i 
característiques. 
 
La inspecció facultativa, a més de tenir les atribucions de la inspecció general, tindrà especialment les 
següents: 
 
Facilitar a la Direcció Facultativa i al personal de l’adjudicatari la interpretació del projecte executiu 
d’obra i la seva execució. 
 
Verificar l’execució dels treballs, compliment de les condicions del contracte, desenvolupament del 
mateix respecte al projecte, sistemes generals de treball, etapes i durades de les activitats del 
programa d’execució, personal que treballa i competència tècnica i pràctica del mateix, rebutjant el 
que no correspongui a la capacitat del seu ofici. 
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Comprovar els acopis de planta i arbrat, les seves característiques, estat i adequació al curs de les 
obres, determinar les verificacions i/o anàlisis procedents i rebutjar les inadequades o deficients. 
 
Advertir les anomalies que es produeixin i autoritzar la suspensió o aplaçament parcial de l’obra per 
termini no superior a  vuit dies o proposar un termini major quan ho aconsellin les circumstàncies de 
seguretat, defensa del patrimoni arqueològic o verd de la Ciutat, naturalesa de partides d’obra 
diferents a les de projecte o circumstàncies meteorològiques.     
 
Disposar de les mesures de Seguretat i Salut en obres on no calgui un Coordinador. 
 
Comprovar les diferents fases del replanteig d’obra. 
 
Verificar la qualitat de les espècies vegetals, de la seva plantació i d’altres materials precisos per 
executar l’obra. 
 
Establir els terminis parcials d’execució d’obra quan no estiguin definits en el projecte. 
 
Assumir sota la seva responsabilitat en cas d’urgència o gravetat, la direcció immediata de 
determinats treballs en curs, fet pel qual el contractista haurà de posar a la seva disposició el 
personal, equips i material d’obra. 
 
Acreditar al contractista les obres realitzades conforme als documents del contracte. 
 
Participar a les recepcions provisionals i definitives, i redactar la liquidació d’obra conforme a les 
normes establertes. 
 
El contractista està obligat a prestar la col·laboració a la inspecció facultativa per tal de desenvolupar 
les funcions a aquest encomanades. 
 
 
5.3. SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL 
 
Cal destacar la actual Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals, on s’adapta 
al dret espanyol la Directiva 89/391/CEC relativa a l’aplicació de mesures per promoure la millora de 
la seguretat i la salut dels treballadors, alhora que incorpora, parcialment disposicions d’altres 
directives. 
 
L’objectiu d’aquesta Llei i d’aquest plec, és promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant 
l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció dels riscs 
derivats del treball. 
 
Mitjançant el R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre, es procedeix a la transposició al dret espanyol de la 
Directiva 92/57/CEE en relació a les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció temporals o mòbils. Aquesta norma també s’ocupa de les obligacions del promotor, del 
contractista i del subcontractista i dels treballadors autònoms. 
 
A. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
En totes les obres de jardineria serà requisit indispensable: 
 
Pla o Plans de Seguretat i Salut en el Treball, sota responsabilitat del contractista. 
 
Llibre d’incidències, facilitat pel Coordinador en la FASE D’EXECUCIÓ, o en el seu cas al que pertany 
la Direcció facultativa de l’obra . 
 
Aprovació del Pla o Plans, abans de l’inici de l’obra per part del Coordinador en FASE D’EXECUCIÓ o 
Direcció facultativa . 
 
El Llibre d’incidències estarà a l’obra, en poder del Coordinador  en la FASE D’EXECUCIÓ o de la 
Direcció facultativa. Les anotacions s’enviaran a la Inspecció de treball i Seguretat Social pel 
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Coordinador en FASE D’EXECUCIÓ o la Direcció facultativa i sols s’anotaran els temes relacionats 
amb el control i seguiment del Pla o Plans de Seguretat i Salut. 
 
El contingut del Pla s’identificarà com un instrument bàsic d’ordenació de les activitats d’avaluació de 
riscs i planificació de l’activitat preventiva especificat en el Reglament dels Serveis de Prevenció. 
 
Els Serveis de Prevenció participaran també en la FASE D’EXECUCIÓ de l’obra, recolzant les 
tasques del Coordinador  
 
En OBRES DE JARDINERIA de menys de 75 milions / menys de 30 dies de duració / que utilitzin a 
menys de 20 treballadors / menys de 50 dies de treball: 
 
DOCUMENT BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT redactat pel Coordinador o Serveis de Prevenció, 
directament o sota la seva responsabilitat. 
 
Es diferenciarà de l’Estudi de Seguretat i Salut, en el fet de que manca el pressupost i el Plec de 
condicions. 
 
Aquest Documenta bàsic de Seguretat i Salut,, ha de tenir-se en compte pel projectista al prendre les 
decisions tècniques i d’organització amb el fi de planificar el treball. 
Aquest contingut en la Memòria es pot identificar com instrument i base de l’avaluació de riscs. 
 
En OBRES DE JARDINERIA de més de 75 milions / més de 30 dies de duració / que utilitzin a més 
de 20 treballadors / més de 50 dies de treball: 
 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, redactat pel Coordinador en FASE DE  PROJECTE, directament 
o sota la seva responsabilitat. 
 
Serà encarregat pel PROMOTOR. 
 
L’estudi contemplarà com a mínim: memòria descriptiva plec de condicions particulars, plànols, 
mesures i pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstos per a la seva aplicació, 
execució i desenvolupament. 
 
L’estudi s’ha de tenir en compte per part del projectista, en les fases de concepció, elaboració del   
projecte de l’obra de jardineria, pressa de decisions tècniques, constructives, d’organització i durada 
de  l’obra. 
 
Aquest contingut en la Memòria es pot identificar com instrument i base de l’avaluació de riscs. 
 
El pressupost de seguretat és un capítol més del pressupost general de l’obra. 
 
B. PRINCIPIS DE L’ACCIÓ PREVENTIVA) (Avaluació inicial) 
 
La Llei abans esmentada, és la norma legal per la que es determina el cos bàsic de garanties i 
responsabilitats precises per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors front 
als riscs derivats de les condicions de treball, tot això sense perjudici del compliment de les 
obligacions específiques que s’estableixen per a fabricants, importadors i subministradors, i dels drets 
i les obligacions que poden derivar-se per als treballadors autònoms.  
 
L’acció preventiva haurà de desenvolupar-se d’acord amb els següents principis generals: 
 
• Evitar els riscs 
• Avaluar els riscs que no es poden evitar. 
• Combatre els riscs en el seu origen. 
• Adaptar la feina a la persona. 
• Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
• Planificar la prevenció. 
• Avantposar les mesures de protecció col·lectiva a les individuals. 
• Facilitar les degudes instruccions als treballadors. 
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• Formació dels treballadors. 
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL. 
 
• El presentarà el promotor 
• L’aprovarà el Coordinador en fase d’execució. 
• Un dels documents a aportar serà l’avaluació inicial de riscs. 
• El seguiment del Pla es farà mitjançant el Coordinador i els Serveis de Prevenció. 
         
FASE DEL PROJECTE 
 
El Coordinador serà obligatori quan hagi més d’un Projectista. Aquest serà designar pel Promotor. 
 
Redactarà o farà redactar l’estudi de seguretat i salut o el document bàsic de seguretat i salut. 
 
FASE D’EXECUCIÓ 
 
El Coordinador serà obligatori quan intervingui més d’una empresa, una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. Aquest serà designar pel promotor. 
També serà el dipositari del Llibre d’Incidències i l’encarregat de remetre les anotacions a la Inspecció 
de Treball. 
 
Així mateix, organitzarà la coordinació de les activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscs Laborals.  
 
Coordinarà les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball i serà el 
responsable d’evitar l’accés a l’obra de persones no autoritzades.  
 
C. OBLIGACIONS DELS FABRICANTS, IMPORTADORS I SUBMINISTRADORS. 
 
Els fabricants, els importadors i els subministradors de maquinària, equips, productes i estris de 
treball estan obligats a assegurar que aquests no constitueixin una font de perill per als treballadors, 
sempre que estiguin instal·lats i siguin utilitzats amb les condicions, la forma i amb les finalitats que 
s’han recomanat. 
 
Els fabricants, els importadors i els subministradors de productes i substàncies químiques que 
s’utilitzin en la feina estan obligats a envasar-los i etiquetar-los de manera que se’n permeti la 
conservació i la manipulació en condicions de seguretat, i se n’identifiqui clarament ell contingut i els 
riscs per a la seguretat i la salut dels treballadors que comporti el seu emmagatzematge o la seva 
utilització. 
 
Els subjectes esmentats anteriorment ha de subministrar la informació que indiqui la manera correcta 
d’utilització, les mesures preventives addicionals a prendre i els riscs laborals que comportin l’ús 
normal com la manipulació o utilització inadequades. 
 
Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats, per la seva pròpia seguretat i 
salut en el treball i per la d’aquelles altres persones a qui pot afectar la seva activitat professional.  
 
Aquest deure inclou:   
 
La utilització adequada de les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i 
qualsevol altre mitjà amb el que duguin a terme la seva activitat. 
 
No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents. 
 
Informar immediatament de qualsevol situació que pugui implicar un risc per a la salut i la seguretat  
dels treballadors. 
 
* L’incompliment d’aquestes obligacions té consideració d’incompliment laboral als efectes de l’article 
58.1 de l’Estatut dels treballadors. 
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D. CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA: 
 
* Veure punt 4.1.5.1 i 4.1.5.2 de proteccions individuals i col·lectives del plec del capitol FR. 
 
E. CONDICIONS D’ACTIVITATS EMPRESARIALS. 
 
Quan en un mateixa obra o jardí es desenvolupin activitats de dues o més empreses, aquestes 
hauran de cooperar en l’aplicació de la normativa de prevenció de riscs laborals i normativa laboral 
vigent (veure punt 3.3). 
 
L’Institut informarà i donarà les instruccions adients als empresaris que desenvolupin la seva activitat 
en l’obra o jardí, en relació als riscs existents, així com de les mesures de protecció i prevenció i de 
les mesures d’emergència. 
 
Aquests dos punts seran d’aplicació als treballadors autònoms que desenvolupin l’activitat laboral en 
aquesta obra o jardí. 
 
L’Institut efectuarà una avaluació inicial dels riscs per tal de planificar l’acció preventiva de 
l’empresa/es, tenint en compte: 
• La naturalesa de l’activitat. 
• L’exposició a riscs especials. 
• L’elecció dels equips de treballs. 
 
Aquesta avaluació o inspecció, s’actualitzarà quan les condicions de treball canviïn i es revisarà si 
s’han produït danys per a la salut dels treballadors. 
Si el resultat de l’avaluació ho fes necessari, l’Institut realitzarà: controls periòdics de les condicions 
de treball i de l’activitat dels treballadors per detectar situacions potencialment perilloses. Com a 
conseqüència dels controls periòdics, quan es detecti una inadeqüació, l’Institut modificarà les 
activitats de prevenció. També quan apareguin indicis de que les mesures de prevenció són 
insuficients l’Institut realitzarà una investigació, per detectar-ne les causes. 
 
Les empreses que contractin o subcontractin amb altres la realització d’obres o serveis corresponents 
a la pròpia activitat i que es duguin a terme en l’obra o jardí, han de vigilar que aquests contractistes i 
subcontractistes compleixen la normativa de prevenció de riscs laborals. * Comprovar que els 
esmentats contractistes estiguin al corrent em el pagament de les quotes de la Seguretat Social. 
 
* L’article 20 c de la Llei de Contractes de les administracions públiques diu “ en cap cas podran 
contractar amb l’administració les persones en qui concorreren alguna de les circumstàncies 
següents... d) Haver estat condemnat per sentencia firme per delictes contra la seguretat i higiene en 
el treball o per delicte contra la llibertat i la seguretat en el treball...”. 
 
F. INFRACCIONS ADMINISTRATIVES 
 
Cal recordar que són infraccions administratives, les omissions o infraccions dels empresaris que 
incompleixin les normes legals, reglamentàries i les clàusules normatives dels convenis col·lectius en 
matèria de seguretat i salut subjectes a responsabilitat d’acord amb la Llei abans esmentada. Les 
infraccions es qualifiquen en: Lleus, greus i molt greus. es poden i imposar en els graus de mínim, 
mitjà i màxim, segons criteris de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 
 
Les limitacions de la facultat de contractar amb l’administració per la comissió de delictes o per 
infraccions administratives molt greus en matèria de seguretat i salut en el treball es regiran pel que 
estableix la Llei 13/1995, de 18 de maig de contractes de les administracions públiques. 
 
G. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
NORMATIVA GENERAL 
 
Constitució espanyola: 
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Art. 40.2 “Els poders públics fomentaran també una política que garanteixi la formació i la readaptació 
professional; vetllaran per la seguretat i la higiene en el treball i garantiran el descans necessari, 
mitjançant la limitació de la jornada laboral, les vacances periòdiques retribuïdes i la promoció de 
centres adequats. 
Art. 43.1 “Es reconeix el dret a la protecció de la salut”. 
 
Codi Penal (nou) 
 
Art. 316 “Els que amb infracció de les normes de prevenció de riscs laborals i estant legalment 
obligats, no facilitin els mitjans necessaris per a que els treballadors desenvolupin la seva activitat de 
seguretat i higiene adients, de manera que posin així en perill la seva vida, salut o integritat física, 
seran castigats amb les penes de presó de sis a tres anys i multa de sis a dotze mesos” i l’art. 318 
”Quan els fets previstos en els articles anteriors s’atribueixen a persones jurídiques s’imposarà la 
pena senyalada als administradors o encarregats del servei dels mateixos i els qui coneixent-los i 
poden reparar-los no hagueren adoptat mesures per això”. 
 
Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció dels Riscs Laborals. 
 
NORMATIVA ESPECÍFICA 
 
Obres de construcció 
 
R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. 
 
Senyalització 
 
R.D. 485/1997 de 14 d’abril sobre disposicions mínimes en matèria se senyalització de seguretat i 
salut en el treball. 
 
Maquinària 
 
R.D. 1495/1986 de 26 de maig, en el que s’aprova el Reglament de Seguretat en les màquines. 
R.D. 245/89 sobre Limitació acústica admissible en les màquines. 
Directiva europea 86/295 sobre Emissions sonores de les pales hidràuliques, de cables, de les 
topadores frontals, de les carregadores i de les pales carregadores. 
Directiva europea 86/295 sobre Estructures de protecció en cas de tombada rops. 
Directiva europea 86/296 sobre Estructures de protecció contra caigudes d’objectes fops. 
 
Llocs de treball 
 
R.D. 486/1997 de 14 d’abril en el que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat en els llocs 
de treball (BOE 23 d’abril). 
 
Manipulació manual de càrregues 
 
R.D. 487/1997 de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de càrregues manuals que comporti riscs 
pels treballadors (BOE 23 d’abril). 
 
Equips de protecció individual (EPI’S) 
 
R.D. 773/1997 de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització 
pels treballadors, d’equips de protecció individual. 
NTE - Norma Tècnica Construcció. 
 
ALTRES 
 
Manual - Guia de Seguretat Integrada “Parcs i Jardins”. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS (EPI) 
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• Calçat homologat CE de seguretat, amb puntera. 
• Cascs homologat CE de seguretat. 
• Guants homologats CE. 
• Armilles homologades CE reflectants (treballs nocturns i vies ràpides).  
• Ulleres de protecció (poda, soldadura 
• Orelleres de protecció (si el nivell de soroll passa el límit reglamentari). 
• Guants goma (en cas de manipulació productes químics). 
• Mascaretes ( en cas de manipulació productes químics, fitosanitaris, i pintura). 
• Arnesos de seguretat homologats CE (treballs d’alçada). 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
 
• Senyals de seguretat obres (rètols d’obligació: calçat, casc, guants, ...) 
• Senyals tràfic (en cas desviament de circulació) “consensuades” amb l’autoritat competent. 
• Cintes de baliçament. 
• Tanques de seguretat. 
• Farmaciola en la caseta o mòdul vestuari i adreces d’hospitals més a la vora, ambulàncies, 

bombers, etc..    
• Mútua d’Accidents de Treball. 
• Poda d’arbrat: veure Manual - Guia “Parcs i Jardins” 
• Desplaçament maquinària: veure Manual - Guia “Parcs i Jardins” i punt . 
• Plantació d’arbrat: veure Manual - Guia “Parcs i Jardins”. 
 
 
BR4 - ARBRES I PLANTES 
BR4C - ARBUSTS DE FULLA PERSISTENT III 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4CF110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbusts 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses 
de reconeguda solvència. 
 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el fullatge, han de 
correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat. 
 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
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Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense 
ferides ni macadures. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF. 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i 
mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior 
de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix proporcional a la 
resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també la part 
aèria. 
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant presència 
d'arrels secundàries. 
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant el 
transport i subministrament; per això s'ha de col·locar dins d'envoltants de plàstic o en unitats 
nebulitzadores. 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la mida de la 
planta. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
Volum mínim del contenidor: 
+------------------------------------------+ 
¦ Perímetre ¦ Arbres fulla ¦ Arbres fulla  ¦ 
¦   (cm)    ¦    caduca    ¦  persistent   ¦ 
¦-----------¦--------------¦---------------¦ 
¦    6-8    ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦    8-10   ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦   10-12   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
¦   12-14   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
¦   14-16   ¦     35 l     ¦     25 l      ¦ 
¦   16-18   ¦     35 l     ¦     35 l      ¦ 
¦   18-20   ¦     50 l     ¦     50 l      ¦ 
¦   20-25   ¦     50 l     ¦     80 l      ¦ 
+------------------------------------------+ 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i proporcionat a la 
seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix 
armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
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*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general. 
ARBUSTS: 
*NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701641. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM I i CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor 
Resistència orientativa en funció de les dosificacions: 
- 1:8 / 1:2:10:  >= 20 kg/cm2 
- 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7:  >= 40 kg/cm2 
- 1:4 / 1:0,5:4:  >= 80 kg/cm2 
- 1:3 / 1:0,25:3:  >= 160 kg/cm2 
En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb el 
con d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90). 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 
 
 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B3 - ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat o 
altres usos, manipulades a l'obra. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 
- Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper: 
 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦ 
¦            ¦------------------------------¦--------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
 
- Doblegat a una distància < 4 D del nus o soldadura més proper:  >= 20 D 
En cap cas no han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per 
a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
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). 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E4 - ESTRUCTURES 
E4B - ARMADURES PASSIVES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o 
soldades a perfils d’acer. 
 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
 
- Pilars 
- Murs estructurals 
- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Estreps 
- Lloses i bancades 
- Sostres 
- Membranes i voltes 
- Armadures de reforç 
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 
 
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l’adhesiu al forat 
- Immobilització de l’armadura durant el procés d’assecat de l’adhesiu 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE 
i la UNE 36831. 
 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT 
 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF 
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Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues 
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 mm. 
 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els 
procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació 
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT i autoritzats per la 
DF 
 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de la EHE, al article 66.6. 
 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple 
o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin 
a l’encofrat. 
 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
 
Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas 
d'elements que hagin de quedar soterrats. 
 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 
de la mateixa norma. 
 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 
llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 
36-831. 
 
BARRES CORRUGADES: 
 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas 
que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
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No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat 
màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = 
Secció barra solapada de diàmetre major) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la 
DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de 
la EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
El formigó on s’ha de fer l’ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. 
La perforació ha de ser recta i de secció circular. 
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s’ha d’ancorar i 500 mm 
més llarg a la llargària neta d’ancoratge de la mateixa. 
La perforació s’ha de buidar de pols  abans de col·locar l’adhesiu. 
L’adhesiu s’ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s’ha d’utilitzar dins del temps màxim 
fixat per aquest. 
La temperatura del formigó a l’hora d’introduir l’adhesiu ha d’estar compresa entre 5º i 40 º C. 
Al omplir la perforació amb l’adhesiu cal evitar que resti aire oclús. 
Cal recollir les restes d’adhesiu que surtin quan s’introdueixi la barra a la perforació. 
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
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L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a 
increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element 
compost) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
 
Unitat de barra ancorada, executada d’acord amb les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
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. 
 
 
EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
EFB - TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EFB25455,EFB26455. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació 
d’accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de 
la rasa. 
 
S'han considerat els tipus de material següents: 
 
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins 
a 45°C 
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei 
fins a 45°C 
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 
40°C 
- Polietilè reticulat (EPR) 
S’han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions 
d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de 
bombeig, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
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- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè reticulat) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. 
La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió 
d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de 
produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la norma UNE-53-131. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del 
tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a 
alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs 
no hi pot quedar cap accessori. 
 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o 
del sostre. 
 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del 
tub. 
 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d’instal·lar 
dins d'una beina d'acer. 
 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, 
ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
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- Trams horitzontals: DN x 15 mm 
- Tub polietilè densitat baixa: 
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 
+-------------------------------------+ 
- Tubs polietilè reticulat: 
 
+---------------------------------------+ 
¦  DN   ¦  Distància entre suports (m)  ¦ 
¦       ¦-------------------------------¦ 
¦       ¦tram vertical ¦tram horitzontal¦ 
¦-------¦--------------¦----------------¦ 
¦ 16-20 ¦      1,0     ¦       0,5      ¦ 
¦ 25-75 ¦      1,3     ¦       0,6      ¦ 
¦ 90-110¦      1,7     ¦       0,8      ¦ 
¦125-200¦      1,9     ¦       0,9      ¦ 
+---------------------------------------+ 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt 
hi ha d’haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que 
envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
 
Gruix del llit de sorra: 
 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i 
dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars 
(corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el 
seu plec de condicions. 
 
 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el 
terreny. 
 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel 
fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
 
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió 
adequada per a fer la unió. 
 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les 
brosses. 
 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte. 
 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell 
freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT En cas contrari cal avisar la DF 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta 
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 
etc.). 
 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació. 
 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el 
junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF 
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Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma 
que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements 
o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces 
especials per col·locar. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
EG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
EG23 - TUBS RÍGIDS METÀL·LICS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
 
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i muntat 
superficialment. 
S’han contemplat els següents tipus de tubs: 
- Tubs d’acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat 
- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i accessoris 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s’han de fer amb maniguets llisos. 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb 
màquines de corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 50 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
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- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements 
o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos. 
 
 
EH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
EH6 - ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
EH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
 
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència, de 120 fins a 175 lúmens, o de 
fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de dues hores d'autonomia, muntat superficialment. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment al sostre 
- Muntades superficialment a la paret 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Ha de quedar fixada sòlidament al sostre o a la paret amb visos. 
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S'ha de connectar a la xarxa d'enllumenat general de corrent altern del local i a la línia de connexió a 
terra. 
Ha de quedar anivellada en la posició fixada al projecte. 
Han de proporcionar al nivell del sòl una il·luminació:  >= 1 lux 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
Toleràncies per a muntatge superficial a la paret: 
- Aplomat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de 
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento. 
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de 
fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento. 
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones. 
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación. 
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación. 
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios. 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2225420,F2225220. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius. 
 
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 i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el cas 
- 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 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 
50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
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. 
Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 
quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT 
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 
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- 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 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes 
les lectures topogràfiques. 
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. 
S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons de 
l'excavació en l'interval entre l'excavació i l'execució de l'obra posterior. 
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 DF 
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 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF 
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. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin 
falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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*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 
 
 
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F228AB0F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per 
precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment 
s'executa el terraplè. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona 
exterior i fonament. 
 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els 
mitjans que es disposen. 
 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls 
adjacents, en el mateix nivell. 
 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, 
en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
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La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
 
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 Pròctor Modificat (UNE 103501). 
 
RASA: 
 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de 
forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el 
cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
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. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes 
les lectures topogràfiques. 
 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o 
argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió 
amb el nou reblert. 
 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 
l'execució. 
 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, 
de manera uniforme. 
 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla 
de materials secs o d'altres procediments adients. 
 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 
sense perill d'erosió. 
 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós 
costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la 
resistència necessària 
 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 
vibració. 
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S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la 
tuberia instal·lada. 
 
GRAVES PER A DRENATGES: 
 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. 
En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base 
o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre 
ells una superfície contínua de separació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat 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. 
*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. 
 
 
F9 - PAVIMENTS 
F93 - BASES 
F936 - BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9365H51. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
 
Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
 
- Estesa i vibratge amb regle vibratori 
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 
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Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració 
mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas de col·locació amb regle vibratori: 
 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
 
En el cas de col·locació amb estenedora: 
 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- 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. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
 
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). 
 
 
F99 - ESCOCELLS 
F991 - FORMACIÓ D'ESCOCELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F991U050. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
 
Formació d'escossells per a voreres. 
 
S'han considerat els escossells formats amb els materials següents: 
- Peces prefabricades de morter de ciment 
- Totxanes o maons foradats 
     - Xapa d’acer galvanitzat 
     - Xapa d’acer amb acabat “corten” 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter 
En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter 
- Arrebossat de l'escossell 
En el cas d’utilitzar xapa d’acer: 
- Replanteig 
- Col·locació previa, aplomat i anivellament 
- Fixació definitiva i neteja 
 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
 
Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes 
visibles. 
 
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada 
(Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible. 
Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de 
quedar ben travades en les cantonades. 
Han de quedar al mateix pla. 
 
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF 
Base de formigó:  >= 15 x 7 cm 
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ESCOSSELLS DE TOTXANA O MAÓ: 
 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions:  ± 15 mm 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
 
ESCOSSELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT: 
 
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 
Junt entre les peces i el paviment:  >= 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Balcament de l'escossell:  ± 3 mm 
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 
- Junts:  ± 1 mm 
 
ESCOSSELL DE XAPA D’ACER: 
 
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d’estar net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomat. 
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l’alçària indicada en la DT 
La part superior de l’escossell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha de 
sobresortir. 
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d’ancoratge. 
La unió de l’escossell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre. 
 
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, sense pluja. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d’afectar a la qualitat dels materials. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
 
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 
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 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F5U0Z1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 



Projecte constructiu d'un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió dels 
barris de la Bordeta i Magraners de Lleida 

 

114 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
DEFINICIÓ:  
 
Formació de paviment de llambordins. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura 
 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
 
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en la DT 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER: 
 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al 
llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
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 forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 
Paviments interiors: 
- Forats d'1,00 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,00 m2: es dedueixen al 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. 
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FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 - DRENATGES 
FD5G - CANALS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5GU020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
 
Formació de canal amb peces prefabricades de formigó col·locades sobre solera de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació de les peces prefabricades 
- Segellat dels junts amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La solera ha de tenir un gruix i acabat continus. 
Les peces prefabricades han d'estar col·locades segons les alineacions, pendents i cotes previstes a 
la DT 
Els junts d'assentament i els junts verticals han d'estar fets amb morter de ciment. 
S'han de preveure junts de dilatació que han de quedar reblerts amb material elàstic, el qual ha de 
complir amb les especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent. 
En els casos que l'aigua circuli a gran velocitat, s'han d'evitar els canvis bruscs d'alineació per tal de 
no produir salts d'aigua o ones. 
Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
 
- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La temperatura per a formigonar la solera ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
L'abocada del formigó de solera s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
La col·locació de les peces prefabricades s'ha de començar pel punt més baix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària mesurat sobre el terreny. 
 
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. 
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*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. 
 
*5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDGZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDGZU010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d’una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d’amplària, 
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície on s’ha d’estendre la banda 
- Col·locació de la banda 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Ha d’estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza. 
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa. 
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d’instal·lació, d’acord amb les 
instruccions i normativa de la companyia titular del servei. 
Cavalcaments:  >= 20 cm 
 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 20 mm 
 
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 dels treballs previst per la DF. 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
DF. 
 
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. 
 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes 
les lectures topogràfiques. 
 
La banda s’ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s’hagi comprovat el nivell. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents 
i de compacitat igual. 
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Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent. 
 
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 
 
m de llargària executat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK2UC30. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
 
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. 



Projecte constructiu d'un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió dels 
barris de la Bordeta i Magraners de Lleida 

 

119 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

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 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
FG1 - CAIXES I ARMARIS 
FG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG151522. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, 
encastades o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
 
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
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FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
FG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG31S606,FG31S766,FG31SA86,FG311706. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col.locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal.lacions 
en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de 
gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS). 

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

- Cables UNE RFV, RV, RZ1–K per anar col·locats en tubs 
- Cables UNE RV, RZ1–K per anar muntats superficialment 

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

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació. 
 
 
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV-K O RZ1-K: 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la 
sortida del quadre de protecció. 
 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament 
mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
 

CONDUCTOR UNE RV-K O RZ1-K COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
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Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no 
pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements 
o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
 
FGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FGD2223D. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 
S'han considerat els elements següents: 

- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada 
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i connexionat 

  
CONDICIONS GENERALS: 
 
Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves 
d’inspecció i control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que 
s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, 
igual a la seva longitud. 
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PLACA: 
 
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. 
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable 
per a la humectació periòdica del pou de terra. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls 
de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHM1DP01,FHM1DP02,FHM1E080. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components 
acoblats a aquests. 
S'han considerat els elements següents: 

- Columnes d’acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de 
formigó 

- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 
2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó. 

- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer 
troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i 
cargols. 

- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, 
acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer. 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Suports verticals, ancorats al paviment: 

- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 

Braç mural: 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
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Creueta: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
 
SUPORTS VERTICALS: 
 
S'ha d’instal·lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 72-
402. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
 

- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
- Posició:  ± 50 mm 

 
BRAÇ MURAL: 
 
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 
 
CREUETA: 
 
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una brida(brida). 
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres de 
diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum. 
 
Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 
 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
SUPORTS VERTICALS: 
 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la 
nit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE 72401:1981 Candelabros. Definiciones y términos. 
UNE 72402:1980 Candelabros. Dimensiones y tolerancias. 
UNE 72403:1984 Candelabros. Materiales. 
 
 
FQ - MOBILIARI URBÀ 
FQ1 - BANCS 
FQ10 - BANCS 
 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
 
Bancs metàl.lics, fusta o pedra col.locats a l’exterior. 

S’han considerat els sistemes de col.locació següents: 
- Ancorats amb daus de formigó. 
- Collat sobre paviment amb tornilleria. 
- Encastat al parament 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
- Ancoratge del banc 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Els elements metàl.ics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosió. 
Un cop col.locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
 
Alçària del seient 39 cm 
Ancoratge dels suports >= 25 cm 
 
Toleràncies d'execució: 
     - Alçària del seient ± 20 mm 
     - Horitzontalitat ± 10 mm 
 
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ 
 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Nombre de daus 4 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col.locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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FQ2 - PAPERERES 
FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ21DP01. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dos daus de formigó. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge 
- Ancoratge de la paperera 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Alçària de la paperera:  80 cm 
Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm 
Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
- Verticalitat:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FR - JARDINERIA 
FR6 - PLANTACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR66DP02. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Plantes de temporada 
- Plantes crasses 
- Arbres 
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- Plantes vivaces 
- Arbusts 
- Cespitoses 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre o arbust: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- Plantes: 
- En contenidor 
- En esqueix 
- En pa d'herba 
- Amb l'arrel nua 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre o arbust: 
     - Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 
- Plantes: 
     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 
 
ARBRES I ARBUSTS: 
 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural 
sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista. 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar protegits amb 
les mesures adequades. 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
PLANTES: 
 
 
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 
PA D'HERBA: 
 
Han d'estar col·locats a trencajunt, sense deixar forats entre les plaques. 
Els junts han d'estar plens d'una barreja a parts iguals de sorra i torba humida i mòlta. 
 
ESQUEIX: 
 
Han d'estar col·locats a portell. 
Han d'estar enterrats per la seva part inferior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a primera hora 
del matí o a última de la tarda. 
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No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb 
temperatures molt altes o sòl excessivament mullat. 
 
ARBRES I ARBUSTS: 
 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Dimensió mínima del clot de plantació 
 
- Arbres: 
- Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 
- Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 
- Arbusts: 
- Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 
 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra. 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on 
s'han de dipositar les arrels. 
 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb 
mitjans manuals. 
 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 
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. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i 
emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i 
retirar-lo. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant 
que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del 
mateix. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les 
arrels dins del pa de terra. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el 
guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials. 
 
PLANTES: 
 
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del 
sòl. 
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Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 
dimensions d'aquest. 
Quan el subministrament és amb les arrels nues, aquestes s'han de netejar quedant només les sanes 
i viables. La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 
dobleguin, en especial les de major diàmetre. 
 
 
PA D'HERBA: 
 
Les vores de les gleves consecutives s'han de col·locar a tocar, per testa, i a pressió. 
Després de la plantació s'ha de passar el corró de manera que les plaques quedin en contacte amb el 
terreny. 
No s'ha d'utilitzar fins al cap de quatre setmanes de la plantació, però es podrà trepitjar al cap d'una 
setmana. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA, PA DE TERRA O EN CONTENIDOR: 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
SUBMINISTRAMENT EN PA D'HERBA O EN ESQUEIX: 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Treballs de plantació. 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
GH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
GHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GHQ6IOC2,GHQ6IOC1,GHQ6IOC4,GHQ6IOC3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
 
Projector per a exteriors amb reflector, col·locat. 
S'han considerat els elements següents: 
 
- Projector amb reflector de distribució intensiva, semiintensiva o semiextensiva, de forma circular 
obert o tancat, amb làmpada d'incandescència de fins a 1500 W 
- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a 
làmpada de vapor de mercuri de fins a 2000 W. 
- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a 
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 1000 W. 
- Projector de forma rectangular, obert o tancat, amb allotjament per a equip, per a làmpada de vapor 
de sodi a pressió baixa de fins a 180 W 
- Projector de forma circular, obert o tancat, amb làmpada de llum mixta de fins a 500 W 
- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip o sense, amb 
làmpada d'halogenurs metàl·lics de fins a 2000 W 
- Projector de forma rectangular, obert o tancat, per a làmpada de quars-iode de fins a 1500 W. 
- Projector lineal amb làmpades fluorescents o de xenó. 
 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Acoblada al suport mitjançant brides 
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns 
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns 
- Projectors lineals muntats sobre suports 
- Projectors lineals muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 
- Col·locació de les làmpades, en el seu cas 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, 
el muntatge i les connexions dels aparells han d’estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
 
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d’entrada dels cables. 
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El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es 
transmetin esforços a la connexió elèctrica. 
 
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol 
als borns del llum. 
 
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la manipulació i la 
neteja del difusor. 
 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la 
lluminària. 
 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira: 
 
- Verticalitat:  <= 10 mm 
- Posició en alçària:  ± 20 mm 
- Posició lateral:  <= 50 mm 
 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 
 
Ha de quedar recolzat 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. 
Ha de quedar a la rasant prevista. 
La part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i mantenir el seu pendent. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
DF. 
 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al 
projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
En llums col·locats en caixa, no s’ha de muntar el llum fins que no s’hagi col·locat la caixa de suport. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària. 
 
Quan es manipuli s'ha d'evitar tocar la superfície del reflector excepte quan es faci amb un drap net i 
sec. 
 
Les làmpades que no tinguin doble ampolla s'han de manipular sense tocar-les directament amb els 
dits, en cas de contacte, o si s'embruten, s'hauran de netejar amb un drap que no es desfili, i amb un 
producte dissolvent capaç de retirar la brutícia. 
 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
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PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 
 
No s’inclouen els ajuts del ram de paleta. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias fijas de uso 
general (versión oficial EN 60598-2-1: 1989). 
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI: 
UNE 20354:1990 Lámparas de descarga de vapor de mercurio a alta presión. 
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA: 
UNE-EN 60192:1996 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas. 
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
KG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
KG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
KG32 - CABLES DE COURE DE 450/750 KV 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
 
Cables unipolars amb conductor de coure, amb aïllament i sense coberta, de 450/750 V de tensió 
assignada, per a instal.lacions fixes. 
S’han considerat els tipus de cables següents: 
 
- Cables amb aïllament de policlorur de vinil (PVC): 
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació H07V-K 
- Cables rígids (classe 1 segons UNE 21022) de designació H07V-U 
- Cables rígids (classe 6 segons UNE 21022) de designació H07V-R 
- Cables amb aïllament a base de material termoplàstic amb baixa emissió de fums i gasos corrosius: 
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació ES07Z1-K (AS) 
 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
 
- Muntat superficialment 
- Col·locat en tub 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT 
 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació. 
 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, a la 
sortida del quadre de protecció. 
 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament 
mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. 
 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància entre fixacions:  <= 40 cm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni coques. 
 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no 
pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les 
connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
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